
Van:  

Verzonden: woensdag 4 mei 2011 17:44 

Aan:  

 

(  

 

 

@minvrom.nl)' 

CC: ); 

@minvenw.nl';  

 

Onderwerp: Agenda + stukken projectgroep KMV, vergadering 10 mei 

 

Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

 

Bijlagen: Bijlage 5.2 samenvatting visie in één sheet_concept.ppt; 

bijlage 1.1 conceptnota 

Ontwikkeling_mestoverschot_tot_2015__probleem_en_oplossingen.DOC; 

bijlage 1.1 conceptnota 

Ontwikkeling_mestoverschot_tot_2015__probleem_en_oplossingen_bijlagen.DO 

C; bijlage 1.2 Gezamenlijke brief NVV-LTO mineralendossier vMHE.doc; 

Bijlage 2.1 Conceptverslag vergadering projectgroep KMV 26-04-2011.doc; 

bijlage 2.2 conceptverslag gesprek met NZO en FrieslandCampina.doc; 

Bijlage 3.1 Reactie_10-puntenplan_CDA__VVD_en_PVV_versie 

4-04052011_12uur30.DOC; bijlage 4.1 aanv Erkende mestverwerkers en 

exporteurs versie 3_rev EM.doc; bijlage 4.1 aanvulling discussienotitie 

grond.doc; bijlage 4.1 volumebeheersing in de veehouderij argumenten en 

opties_versie AvS_DK_BdV.doc; bijlage 5.1 conceptvisie mestbeleid_versie 

09.doc; Agenda overleg 10 mei 2011.doc 

 

Collega's 

 

Hierbij agenda + stukken voor het overleg van de projectgroep KMV van volgende week dinsdag 10 
mei, 13:00 tot 16:00 uur, in zaal De Graafschap van het ministerie van EL&I. 

 

Ten overvloede: graag vertrouwelijk met deze stukken omgaan. 
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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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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Datum: vrijdag 8 maart 2019 
Bijlagen: Bijlage 7 Inbreng Netwerk GRONDig.pdf

Van:  
Verzonden: woensdag 23 september 2015 14:49
Aan: 

 
Onderwerp: RE: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Allen,
Hierbij ontvangt u een nagezonden notitie van Netwerk Grondig, ter bespreking morgen.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

Van:  
Verzonden: woensdag 23 september 2015 12:04
Aan: 

Onderwerp: RE: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Allen,
Hierbij ontvangt u een nagezonden notitie van het NAJK, ter bespreking morgen.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo
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Van:  
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 18:58
Aan: 

Onderwerp: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Dames, Heren,
Hierbij ontvangt u de agenda + stukken voor het overleg van komende donderdag.
Ik wil op voorhand mijn excuses aanbieden voor het feit dat vanuit EZ geen gevolg is gegeven
aan het actiepunt 7 uit het vorige overleg (‘Beschrijven spoor A en spoor B’). Helaas heeft de
Tweede Kamer, gezien het grote aantal schriftelijke vragen over de brief van 2 juli, weinig met
het spreekwoord “je moet een broedende kip niet storen”. Ik ben daarom niet toegekomen aan
het uitwerken van actiepunt 7 (overigens heeft de Eerste Kamer nu ook schriftelijke vragen
gesteld. Deze heb ik voor de volledigheid bijgevoegd in deze mail).
Tot donderdag.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:52:44
Bijlagen: Agenda overleg 24 september 2015.docx

Bijlage 1 conceptverslag overleg 7 september 2015.docx
Bijlage 2 NZO inbreng nav verslag.pdf
Bijlage 3 Juridisch kader sturingsmogelijkheden fosfaatrechten.docx
Bijlage 4 Knelgevallen bijdrage LTO.pdf
Bijlage 5 Voorstel SNM Kringloopwijzer.docx
Brief EZ Melkveehouderij.pdf

Van:  
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 18:58
Aan: 

 
Onderwerp: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 24 september 2015
Dames, Heren,
Hierbij ontvangt u de agenda + stukken voor het overleg van komende donderdag.
Ik wil op voorhand mijn excuses aanbieden voor het feit dat vanuit EZ geen gevolg is gegeven
aan het actiepunt 7 uit het vorige overleg (‘Beschrijven spoor A en spoor B’). Helaas heeft de
Tweede Kamer, gezien het grote aantal schriftelijke vragen over de brief van 2 juli, weinig met
het spreekwoord “je moet een broedende kip niet storen”. Ik ben daarom niet toegekomen aan
het uitwerken van actiepunt 7 (overigens heeft de Eerste Kamer nu ook schriftelijke vragen
gesteld. Deze heb ik voor de volledigheid bijgevoegd in deze mail).
Tot donderdag.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo
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Afgesproken wordt dat sectorpartijen elk eisen/voorwaarden formuleert aangaande de inrichting, 

en het beheer van een herverdelings-/verhandelingssystematiek. (actie: allen) 

Momenteel vindt nog uitwerking plaats over de herverdelings-/ verhandelingssystematiek. Het 

basis principe volgt uit Duitse quotumbeurs welke ruim 10 jaar heeft gewerkt. Hierbij al enige 

toelichting ten aanzien van het basisprincipe. Uitgangspunten zijn: 

- iedereen heeft gelijke kansen/ minimalisering van prijsopdrijving 

- middelen blijven in sector in plaats van naar handelscircuit 

- transparante werkwijze 

- eisen aan overdracht kunnen ingebouwd worden  

- registratie blijft bij RVO. 

 

De boer die wil handelen in fosfaatrechten levert de betreffende informatie 1 maand voor de 

komende beurs aan, die vervolgens door de beurs wordt geanonimiseerd. De boer geeft eveneens 

aan tegen welke prijs hij wil kopen of verkopen. Via de beurs kunnen de prijzen van de afgelopen 

beurzen worden bekeken, die indicatief zijn voor de prijzen van de fosfaatrechten voor de 

komende beurs. De beurs zal x aantal keer per jaar draaien. Via de beurs wordt kopende partij 

gescreend op eis dat voor aankoop van fosfaatrecht ook fosfaatplaatsingsruimte op het bedrijf van 

de partij is. Enkel die kopers kunnen kopen.  

 

Na sluiting zullen alle aangeboden hoeveelheden fosfaatrechten tegen de laagste prijs worden 

opgeteld evenals alle gevraagde hoeveelheden fosfaatrechten tegen de hoogste prijs. Daaruit 

wordt een gemiddelde prijs berekend. Vervolgens komt er alleen een overeenkomst uit als vraag 

en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn, dat wil zeggen, als het verschil tussen beiden 

minimaal is.  

 

Alle aanbieders die de gemiddelde prijs of minder vragen krijgen de gemiddelde prijs voor hun 

fosfaatrecht uitbetaald. Daarentegen nemen de kopers die de gemiddelde prijs of meer aanbieden 

de fosfaatrechten af tegen de gemiddelde prijs. Daarnaast worden de verkopers/kopers die op 3 

aaneengesloten beurzen 15 % boven of onder de gemiddelde prijs van 50 cent per kg hebben 

aangeboden/geboden, voor 2 jaar uitgesloten van het verhandelen van melkquota. Dit stimuleert 

de boer om op een realistische prijs in te zetten en wordt speculeren op de beurs ontmoedigd. 

 

De beurskosten worden gedragen door de kopers en verkopers van rechten door een prijs per 

transactie. De kopers en verkopers machtigen beurs om gegevens te gebruiken en tav transacties 

door te leveren aan RVO.  

 

Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen  

In de brief van 2 juli is gesteld dat het stelsel zal voorzien in een nader uit te werken 

knelgevallenvoorziening om ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door 

de toepassing van het referentiejaar en de peildatum.  

De verwachting is dat ondernemers in beroep gaan tegen de toewijzing van fosfaatrechten. Een 

duidelijke omschrijving van knelgevallen is daarom gewenst. Het beperken van knelgevallen tot 

overmacht situaties schept duidelijkheid en doet recht aan hetgeen wat in brief is verwoord. Over 

een overmacht situatie kan worden gesproken in de volgende gevallen: 

 ernstige langdurige ziekte van ondernemer of naaste familie,  

 dierziekte, en  

 natuurramp/brand. 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 

Concept-verslag vergadering 5 november 2015 
Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

 (NZO),  (NMV),  
(NAJK),  (Netwerk Grondig); namens EZ:  

 (vz),  (verslag) 

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.  is verlaat.

2. Vaststellen agenda
Er zijn stukken nagestuurd door NZO over de kringloopwijzer. Dit wordt toegevoegd aan punt 5. 

3. Mededelingen
• De voorzitter staat stil bij de nieuwe staatssecretaris. Het geplande bestuurlijk overleg op 2

december blijft vooralsnog staan (inmiddels verschoven naar 16 december).
• attendeert op het interview in de Leeuwarder Courant met . Hij merkt op dit

opvallend te vinden gezien de afspraak om niet extern te communiceren over de overleggen met
deze groep. Hij geeft aan dat er overigens op zich niet iets is gezegd wat direct herleidbaar is naar
het overleg. De voorzitter geeft aan het interview niet te kennen. stuurt het interview rond
(actie .

4. Conceptverslag 8 oktober 2015
• NZO vraagt het derde streepje p 2 te schrappen
• NAJK wil opgenomen hebben dat zij hebben opgemerkt een voorkeur voor spoor A te hebben.
• NZO geeft aan ook opgemerkt te hebben ook in beeld te willen brengen wat de financiële 

consequenties van snelle afroming zijn. Dit hoeft niet precies. Gebruik kan worden gemaakt van 
prijsbepalingen die bijgehouden worden door Diergezondheidsfonds ikv voorbereiding op 
dierziekte uitbraak. NAJK merkt op dat het ook moet gaat over voorgenomen economisch gewin. 
EZ geeft aan dat de kosten die een bedrijf heeft niet dezelfde hoeven zijn als dat de overheid 
gehouden is te betalen.

• De actielijst wordt doorgenomen:
- Punt 5: RVO heeft op 2 juli wel iets meer aanmeldingen gehad maar dit is niet 

noemenswaardig.
- Punt 10: EZ vraagt de knelgevallen van te voren bij  aan te leveren. Hoe specifieker, 

hoe beter. LTO en NZO hebben knelgevallen reeds aangeleverd. N&M vraagt of het moet gaan 
over onevenredig zware belasting. NZO suggereert dat de knelgevallen ook overgelaten 
kunnen worden aan de rechter. EZ geeft aan dat de trap is dat er 1) eerst een voorstel van EZ 
komt, dan 2) het politieke debat gevoerd wordt en dan 3) het aan de rechter is.

- Punt 11: EZ geeft aan dat de nadelen onbenoemd zijn in de two-pager van CLM. EZ heeft CLM 
gevraagd of de two-pager rondgestuurd mag worden.

- Punt 17: Is rondgestuurd (zie mail  van 4 november.
- Punt 18: EZ heeft besloten niet mee te betalen aan opdracht aan LBI.
- Punt 19: is gebeurd.
- Punt 21: is gebeurd

• Bijlage 3 wordt besproken, fosfaatproductie en latente ruimte.
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• CBS gaat uit van 16.800 melkveehouderijen. Dit zijn bedrijven die voor minimaal 2/3-deel voor
hun inkomsten (Standaard Opbrengst) afhankelijk zijn van de levering van melk. RVO kent 22.000
bedrijven met melkvee. Dit zijn alle bedrijven met melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102),
maar waar ook andere diercategorieën gehouden kunnen worden. De fosfaatproductie van het
melkvee op deze bedrijven is niet gelijk aan de fosfaatproductie op de 16.800 melkveehouderij
van het CBS. Netwerk GRONDig suggereert uit te gaan van bedrijven die daadwerkelijk melk
leveren. Deze zijn bekend bij NZO. Zo jongvee en vleesvee eruit. LTO vraagt inzichtelijk te maken
hoeveel van deze bedrijven categorie 100 dieren houden. Dat zou een ander beeld geven van de
latente ruimte. GRONDig geeft aan dat de aanscherping van de fosfaatnorm een enorme impact
heeft gehad. Gevraagd wordt hoe om is gegaan met natuurgrond.  geeft aan dat als RVO
gegevens heeft, dat daar dan mee is gerekend. Wel met de hoeveelheid die daar vanuit de
mestwetgeving op mag, niet met wat er met de natuurbeheerder is afgesproken, dat weten we
niet. NMV stelt voor jongvee op te splitsen in twee categorieën, jongvee dat melkvee wordt en
jongvee dat dat niet wordt.  geeft aan dat je wel zou moeten beargumenteren waarom
melkleverende bedrijven bevoordeeld zouden moeten worden. NZO vraagt of tabel opgesplitst kan
worden waarbij categorie 101 en 102 apart inzichtelijk worden.  legt de vragen over
natuurgronden en over categorie 101 en 102 neer bij RVO neer (acties EZ). GRONDig zet de
vraag ook nog uit in de praktijk (actie GRONDig). SNM waarschuwt dat je het ook via de
juridische as moet kunnen onderbouwen. LTO merkt op dat vleesveehouders uit het stelsel zouden
willen blijven. LTO zou daarvoor een aparte categorie voor jongvee van vleesvee willen. NMV
merkt op dat dit er op 2 juli nog niet was. Dus onderscheid maken bij toedeling wordt lastig. NMV
geeft aan dat je ook niet alleen op categorie 100 kan toewijzen. GRONDig suggereert
grondgebonden rechten alleen aan categorie 100 toe te delen. NAJK geeft aan dat deze discussie
komt als je latente ruimte uit gaat delen.

• Naar aanleiding van tabel 2 vraagt NZO of CBS excretie berekent op gemiddelde koe of op de
excretie van het bedrijf. Ze stelt dat de excretie per bedrijf genomen moet worden. SNM vraagt of
we aan de hand van deze cijfers ook iets kunnen zeggen over broeikasgassen en ammoniak. Is het
sectorplafond voor stikstof ook overschreden? Vanuit de PAS zou een factsheet gemaakt worden
over o.a. het effect van dieselgate. Daarin zal ook de koeiengroei meegenomen worden en of er
een plafond wordt overschreden t.a.v. ammoniak (actie EZ). LTO zal ingaan op effect op de
broeikasgassen (actie LTO). NZO vraagt of sommetje klopt. EZ heeft aan dat het sectorplafond
gekoppeld is aan de CBS bedrijven en dat er voor de 22.000 bedrijven geen plafond berekend is.
Naar de Europese Commissie wordt het nationale plafond gerapporteerd. Dat is in 2014 niet
overschreden, maar in 2015 naar alle waarschijnlijkheid wel. Er wordt gesproken over afromen bij
verhandelen. Per jaar werd er 7 mln. kg. aan quotum verhandeld. NZO geeft aan dat door stelsel
van grondgebonden groei misschien wel minder fosfaatrechten verhandeld zullen worden. Dit zou
afromen bij verhandelen wellicht minder perspectief geven. GRONDig vraagt of de
melkveehouderij nu gestraft wordt omdat varkens en kippen boven hun sectorplafond produceren.
EZ geeft aan dat bij varkens en kippen de mogelijkheid van afromen reeds in de wet (dierrechten)
zit, voor melkvee moet deze bevoegdheid in het stelsel van fosfaatrechten worden gecreëerd. Als
er met alle sectoren over het nationaal plafond gaan zal er discussie ontstaan. GRONDig geeft aan
dat ook biologische boeren niet onder het fosfaatrechten stelsel hoeven vallen.
Grondgebondenheid in het fosfaatrechtenstelsel helpt bioboeren ook.

• Bij beide varianten moet uitgewerkt worden hoe de afroming zou kunnen.  geeft aan dat
waarschijnlijk pas na definitieve productiecijfers gekort kan worden.

5. Uitwerking twee sporen
•  licht toe. (en zegt toe dit ook op papier uit te zullen werken)
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• GRONDig vindt dat alleen gekort moet worden op niet-grondgebonden rechten. NAJK merkt op dat
dat zou kunnen betekenen dat de korting daarop dan wel geweldig groot kan/moet zijn, op basis
van wat we nu denken te weten wel iets van 50%. Dat maakt de schadekant groter.

6. Overige punten

Kingloopwijzer 
• De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) zal gevraagd worden een

wetenschappelijke beoordeling van de systematiek te geven. Wanneer dit gereed is, is ook
afhankelijk van wanneer bepaalde documenten beschikbaar zijn. LTO geeft aan dat alleen voor
borging nog een document gemaakt moet worden, maar dat het overige gereed is. SNM vraagt of
ook naweiden en nateelt erin zit. LTO geeft aan dat dat nog niet zo is. CDM beoordeelt de
methode, niet welk bedrijf wel en welk bedrijf niet mee kan doen. EZ geeft aan dat dat voor RVO
wel van groot belang zal zijn. Belangrijk dat er criteria zijn waar RVO mee uit de voeten zou
kunnen. EZ zal samen met NZO en LTO de opdracht formuleren voor het CDM. Daarna kan deze
op papier rondgestuurd worden (actie EZ?).

• GRONDig wil intensiever betrokken worden bij gesprek CDM. Afgesproken wordt dat NZO uitnodigt
tot reactie op haar document en de eerdere presentatie.

• NAJK wil terug naar de principiële vraag, doe we alleen forfaitair, of specifiek of willen we de
mogelijkheid bieden tot keuze.

7. Vervolgafspraken
Afgesproken wordt dinsdag 17 november 9.30 in Utrecht
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8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Actiepunten 
nr Wat wie Uiterlijk klaar 
2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 
5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is 

in het systeem. --> wordt naar gekeken door RVO.nl. Zodra resultaten 
bekend en nader geanalyseerd zijn worden deze rondgestuurd. 

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 
langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B: wordt nagestuurd in week van 30 
september 

EZ Staat op agenda 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen 
11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek – CLM is door 

Stas gevraagd om twopager hierover  
EZ ontvangen 

12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 
verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen ontvangen 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ is georganiseerd 
15 Vervolgvragen NMV beantwoorden EZ is gebeurd. Zie 

stukken 
16 Contact met regiegroep varkenshouderij over ontwikkeling 

varkenshouderij 
EZ Zsm 

17 Uitgebreider voorbeeld quotumbeurs NZO wordt nagestuurd 
18 Tbv beantwoording vragen over kringloopwijzer offerte vragen bij LBI SNM EZ zal nog 

reageren. 
19 Staatssecretaris informeren over voortgang technisch overleg en 

voorleggen wanneer regiegroep zou moeten plaatsvinden 
EZ zsm 

20 Uitwerken van wat bij wet geregeld kan worden en wat in lagere 
regelgeving 

EZ Zsm 

21 specifieert vraag in actie 5 aan RvO.nl EZ Zsm 
22 Kwantificering twee sporen EZ Zsm 
23 Fosfaatproductie op basis van veestapel 2 juli 2015 EZ Zsm 
24 Afweging vrije verhandelbaarheid vs. fosfaatbank EZ zsm 
25 Rondsturen interview SNM 
26 Tabel opsplitsen in 100-101-102 EZ 
27 Navraag in de praktijk nav stuk latente ruimte GRONDig 
28 Beschrijving hoe natuurgronden in stuk latente ruimte zitten EZ 
29  schrijft zijn tekening uit Lto 



Sturingsmogelijkheden bij fosfaatrechten voor de melkveehouderij 
 
 
1. Aanleiding: 
Op 2 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken met een brief aan de Tweede Kamer 
de komst van fosfaatrechten aangekondigd. Doel van de fosfaatrechten is borgen dat de 
melkveehouderij niet meer dan 84,9 mln. kg fosfaat per jaar produceert. Al doende wordt recht 
gedaan aan de nitraatrichtlijn, meer in het bijzonder de verworven derogatie.  
 
Tijdens het technisch overleg zijn vragen gesteld over de mogelijkheden om bij de introductie, bij 
eventuele afroming en overdracht van rechten te differentiëren naar specifieke eigenschappen van 
melkveebedrijven. Dit memo beoogt ten aanzien van deze vragen meer duidelijkheid te scheppen. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen wat mogelijk is bij (1) de toedeling van fosfaatrechten, 
(2) het eventueel afromen en (3) de overdracht van rechten. 
 
2. Toedeling van fosfaatrechten 
Het peilmoment voor de introductie van fosfaatrechten is 2 juli 2015. Vanaf dat moment nemen we 
aan dat melkveehouders bewust zouden moeten zijn van het feit dat geen additionele rechten worden 
toegekend voor productiegroei die ten opzichte van die datum wordt gerealiseerd.  
Zolang er geen wet in werking is getreden staat het bedrijven vrij om verder te groeien, ook na 2 juli 
2015. Bedrijven die na 2 juli 2015 groeien dienen zich echter wel te realiseren dat de kans groot is dat 
op enig moment een wet in werking zal treden die zal eisen dat een bedrijf in enig jaar over het aantal 
fosfaatrechten beschikt dat correspondeert met door zijn melkvee geproduceerd fosfaat en dat de 
omvang van fosfaatrechten die wordt toegewezen zal corresponderen met de omvang van de 
melkveestapel zoals die op 2 juli 2015 is geregistreerd. 
 
De introductie van een rechtenstelsel raakt het recht op eigendom. Het recht op eigendom is onder 
meer neergelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). Het gaat dus om een recht dat niet opzij kan worden gezet door een (nationale) wet. In dit 
verdrag wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de regulering van eigendom en de 
ontneming van eigendom. Regulering van eigendom mag (als uitgangspunt) zonder dat de staat 
schadeplichtig is, ontneming van eigendom leidt tot een compensatieplicht. Het is met andere 
woorden zonder schadevergoeding mogelijk om de verplichting op te leggen dat een auto jaarlijks 
moet worden gekeurd (regulering van eigendom), ook voor auto’s die reeds zijn gekocht voordat de 
bewuste norm gold. Het is echter niet zonder schadevergoeding mogelijk om voor reeds aangeschafte 
auto’s te bepalen dat ze na 10 jaar gesloopt moeten worden (ontneming van eigendom).  
Het doel is om de melkveehouderij te reguleren, niet om eigendomsrechten te ontnemen. Dit wordt 
bewerkstelligd door eigendom (meer in het bijzonder melkvee) dat aanwezig was voor het uitbrengen 
van de brief te respecteren. Voor melkvee dat werd aangehouden voor het uitbrengen van de brief 
worden dan ook fosfaatrechten afgegeven.  
 
De vorige alinea maakt ook duidelijk waarom het lastig is bij de toekenning van fosfaatrechten te 
differentiëren. Als differentiatie leidt tot de situatie dat een bedrijf minder rechten toegewezen krijgt 
dan noodzakelijk is om de productie zoals deze bestond op 2 juli 2015 door te zetten, dan staat dit op 
gespannen voet met het uitgangspunt dat we geen eigendom willen ontnemen. De gedachte kan 
opkomen dat dit ook zou moeten gelden voor koeien die na 2 juli 2015 worden gehouden. Er wordt 
echter gebruik gemaakt van een uitzondering die mogelijk maakt bij wet terug te grijpen naar een 
peildatum in het verleden (2 juli 2015) om zodoende anticiperende werking te voorkomen. Dat is ook 
juridisch de meest wezenlijke betekenis van de brief van 2 juli 2015. Er wordt met andere woorden 
aangenomen dat bedrijven met ingang van 2 juli 2015 weten welke voorwaarden verbonden zijn aan 
het houden van melkvee, namelijk dat hier op termijn fosfaatrechten voor nodig zijn.  
 
De conclusie is dan ook dat bij de toewijzing van rechten niet gedifferentieerd kan worden op basis 
van de omvang, mate van grondgebondenheid, locatie etc. etc.  
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3. Afromen van rechten 
Het is mogelijk dat blijkt dat op basis van het peilmoment (2 juli 2015) zoveel fosfaatrechten moeten 
worden afgegeven dat alsnog het nationale productieplafond wordt overschreden. In die situatie zal 
het mogelijk noodzakelijk zijn rechten af te romen om de derogatie te kunnen behouden.  
Als het doel is de productie te verlagen ligt voor de hand een ieder die bijdraagt aan die productie 
daar (procentueel) evenveel aan te laten bijdragen. Het maakt gedacht vanuit dit doel niet uit of de kg 
fosfaat is geproduceerd door een grondgebonden bedrijf, door een jonge boer, door een bedrijf dat 
hard is gegroeid etc. etc.  
 
Het afromen van rechten raakt ook het eigendomsrecht. Bij afroming zal moeten worden voorkomen 
dat bedrijven reeds (fysiek) aangehouden melkvee dienen af te stoten als gevolg van de afroming. In 
dat geval kan de overheid snel worden beticht van ontneming van eigendom (de nobele bedoelingen 
van de afroming ten spijt). Om dat te voorkomen zal aan bedrijven een zekere tijd moeten worden 
gegeven om de afroming te verwerken zonder dat daarvoor reeds aangehouden melkvee hoeft te 
worden afgestoten.  Dit kan door bij de omvang van de afroming rekening te houden met de 
levensduur van aangehouden  melkvee. 
 
Het is mogelijk bij de afroming te differentiëren al naar gelang het bewuste bedrijf aan bepaalde 
eigenschappen voldoet. Deze differentiatie is zoals gezegd niet nodig om het primaire doel (borgen 
nationale productieplafond) te bereiken. Differentiatie wordt dan dus ook ingegeven vanuit een ander 
(secundair) doel. Dit doel zal moeten worden verwoord en tevens zelfstandig houdbaar zijn. Hierna 
worden een tweetal secundaire doelen beschreven. Er zijn ongetwijfeld vele andere doelen denkbaar. 
 
Meer afromen van bedrijven die in de periode 201x t/m 2 juli 2015 zijn gegroeid 
Groei is legaal. Dat is nu zo, dat was vroeger zo en dat zal ook na de introductie van de fosfaatrechten 
zo zijn. Bedrijven dienen zich aan de geldende regels te houden, maar als ze dat doen hoeven ze niet 
te vrezen dat gedrag met terugwerkende kracht strafbaar wordt gesteld. Dat is wel aan de orde 
wanneer van bedrijven die recent hard zijn gegroeid met een grotere afroming worden geconfronteerd 
dan bedrijven die dat niet hebben gedaan. Die grotere afroming kan worden aangemerkt als een 
verkapte straf die met terugwerkende kracht wordt geïntroduceerd. Onder meer de Grondwet borgt 
dat dat niet mag. In deze vorm zou het dus gaan om een secondaire doelstelling die de 
rechtmatigheidstoets niet kan doorstaan en dus ook geen plek kan krijgen in het wetsvoorstel. 
 
Meer afromen van bedrijven die niet grondgebonden zijn 
Bedrijven zijn niet verplicht grondgebonden te zijn. De wetgever kan echter wel besluiten te sturen op 
een zekere mate van grondgebondenheid in de toekomst. De wetgever kan een eventuele afroming 
aangrijpen als middel waarmee het de grondgebondenheid van de melkveehouderij wil versterken. 
Evenals bij de reguliere afroming zal ook in dit geval de bedrijven voldoende tijd moeten worden 
geboden om de afroming te verwerken ten einde schadeclaims te voorkomen.  
Bedacht dient te worden dat een verplichte afroming ten einde een dergelijke (nationale) beleidswens 
te verwezenlijken zeer fors ingrijpt op de betrokken bedrijven. Het is immers in dit geval de staat die 
het moment bepaalt waarop een bedrijf grond dient te verwerven of (een deel van) de productie te 
staken.  
 
4. Overdracht van rechten 
Geredeneerd vanuit het primaire doel ligt niet voor de hand te differentiëren al naar gelang een bedrijf 
over bepaalde eigenschappen beschikt. Als het nationale fosfaatplafond moet worden geborgd dan is 
elke geproduceerde kilo even problematisch, wordt bij afroming elke kilo geproduceerd fosfaat 
hetzelfde behandeld en maakt het niet uit wat de eigenschappen zijn van degene die een recht 
overdraagt of verwerft.  
 
Evenals bij de afroming van rechten kunnen secundaire doelen worden nagestreefd bij de 
fosfaatrechten. Het is dus mogelijk bij overdracht bepaalde verkrijgers te bevoordelen boven andere 
of juist te benadelen. Het secundaire doel dient echter wel valide te zijn. In die zin spelen dezelfde 



overwegingen als bij de afroming. Een verzachtende omstandigheid bij differentiatie bij de overdracht 
is dat bedrijven niet verplicht afstand moeten doen van rechten.  
Bij het differentiëren bij overdracht wekken regels die resulteren in een bonus bij een overdracht naar 
een wenselijk geacht bedrijf (dus van 1 recht naar 1,5 recht) schijnconstructies in de hand. Het lijkt 
dan ook logisch rechten af te romen bij overdracht naar bedrijven die minder wenselijk worden 
gevonden. Het nadeel van een dergelijke keuze is echter dat op termijn de omvang van de productie 
door de sector afneemt en er nagedacht moet worden op welke wijze nieuwe rechten kunnen worden 
toegewezen. Differentiëren bij overdracht resulteert daarmee waarschijnlijk in hogere 
uitvoeringslasten. Het is dus de vraag of dit (en mogelijk andere) nadeel opweegt tegen het voordeel 
om op deze manier grondgebondenheid of een ander doel te bevorderen. 
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Onderwerp: Invulling stelsel van fosfaatrechten 

 
Datum en tijd: Woensdag 16 december 2015 van 12:30 tot 13:30 uur 

 

Gesprekspartners: 

• : voorzitter vakgroep LTO Melkveehouderij, voorzitter LTO Noord, 

; 

• : voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en voorzitter raad van 

commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., ; 

• : voorzitter bestuur coöperatie DOC Kaas, voorzitter Raad van 

Commissarissen DOC Kaas BV, ; 

• : lid Dagelijks Bestuur Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, 

portefeuillehouder Melkveehouderij, . 

 

Bespreekpunten 

 

1. Hoofdlijnen inzet LTO/NZO/NAJK 

• Partijen wil een zo eenvoudig mogelijk stelsel, zonder structuurbeleid. Dus geen 

grondgebondenheid via fosfaatrechten maar via de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij, 

waarbij wel gezocht wordt naar vereenvoudiging van de AMvB; 

• Alleen fosfaatrechten voor melkveehouders (bedrijven die melk leveren), niet voor alle bedrijven 

met melkvee (waaronder de circa 3.500 bedrijven met uitsluitend jongvee); 

• Fosfaatrechten moeten toegekend worden op gemiddeld aantal dieren in 2014 of gemiddelde 2015 

(1 januari 2015 t/m 2 juli 2015), niet op aantal stuks melkvee op 2 juli 2015; 

• Verantwoording via de KringloopWijzer moet mogelijk gemaakt worden. Dit om verbetering van de 

mineralenefficiency te kunnen belonen (met het houden van meer dieren); 

• Indien fosfaatproductie omlaag moet, dan moet afroming worden uitgesmeerd over periode van 

6 jaar. Indien dit sneller moet vanwege gevaar verlies derogatie, dan willen partijen meewerken; 

• Verhandeling moet plaatsvinden via een fosfaatbeurs; 

• Partijen willen overheidsloket voor knelgevallen (dus geen afgebakende knelgevallenregeling) en 

1 miljoen fosfaatrechten reserveren om onder voorwaarde toe te kunnen kennen. 

 

2. Uitgangspunten/visie 

 

Inzet 

“LTO, NZO en NAJK zetten in op een zo eenvoudig mogelijk stelsel van fosfaatrechten. Daarin past 

niet dat grondgebondenheid wordt meegenomen in het systeem; dat is geregeld in de AMvB”. 

 

Duiding 

Partijen hebben ambtelijk aangegeven geen structuurbeleid te willen voeren via fosfaatrechten. Wel 

hebben zij aangegeven een vereenvoudiging van de sturing op grondgebondenheid via de Wet 

verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB/het wetsvoorstel grondgebonden groei 

melkveehouderij te wensen. 

 

3. Reikwijdte en toekenning fosfaatrechten 

 

Inzet 

Partijen willen het stelsel van fosfaatrechten beperken tot de melkveehouderij. Daarbij: “ Het 

fosfaatplafond, de huidige productie en benodigde afroming moeten gebaseerd zijn op dezelfde 

uitgangspunten”. 

 

“Bij vaststellen van de referentie telt de fosfaatproductie die hoort bij het gemiddelde aantal dieren in 

2014 of het gemiddelde aantal dieren tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015”. 
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Duiding reikwijdte 

• Bij de reikwijdte van het stelsel is aangesloten bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij: 

alle bedrijven met melkvee, zijnde melk- en kalfkoeien (diercategorie 100), jongvee jonger dan 1 

jaar (101) en jongvee van 1 jaar en ouder (102). Zo is het ook aangekondigd in de brief van 2 juli 

2015 (33 979, nr. 98). LTO/NZO/NAJK willen het stelsel beperken tot bedrijven die melk leveren 

aan de zuivelverwerkers. LTO heeft ambtelijk aangegeven dat achterliggende motivatie is dat 

onder bedrijven met uitsluitend jongvee (circa 3.500 bedrijven) ook bedrijven zitten die geen 

jongvee opfokken voor de melkveehouderij, maar voor de vleesproductie. 

• Door het stelsel te beperken tot melkveehouders bestaat er een groot risico dat melkveehouders 

er massaal voor zullen kiezen de opfok van jongvee uit te besteden en op de voor hun bedrijf 

beschikbare fosfaatrechten uitsluitend melkkoeien te houden (één melkkoe staat qua benodigde 

fosfaatrechten grofweg gelijk aan 2 stuks jongvee van 1 jaar en ouder (diercategorie 102) en aan 

4 stuks jongvee jonger dan 1 jaar (categorie 101)). 

 

Duiding plafond 

• Het fosfaatplafond, de huidige productie en de benodigde afroming moeten volgens 

LTO/NZO/NAJK gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten. De drie genoemde kengetallen zijn 

allen gebaseerd op berekening van het CBS van de fosfaatproductie in de melkveehouderij en 

kennen dus dezelfde uitgangspunten. Het CBS hanteert echter een eigenstandige definitie van het 

begrip ‘melkveehouderij’ (zie ook de oplegnota bij dit dossier) die niet overeenkomt met de 

bedrijven die onder de reikwijdte van het stelsel van fosfaatrechten zullen vallen (bedrijven met 

melkvee). 

• Doel van het stelsel van fosfaatrechten is om die reden NIET om te borgen dat het sectorplafond 

van de melkveehouderij (84,9 miljoen kg) niet wordt overschreden, maar om te borgen dat het 

nationale fosfaatproductieplafond (172,9 mln. kg.) niet wordt overschreden. Pas op het moment 

dat het nationale plafond wordt overschreden, dan voldoet Nederland niet meer aan de 

voorwaarde uit de derogatie. Als het nationale plafond én het sectorplafond melkveehouderij 

wordt overschreden, dan ligt het in de rede om de fosfaatrechten voor melkvee af te romen. 

 

Duiding toekenning op gemiddelden 

• Partijen willen toekenning van het aantal fosfaatrechten baseren op het gemiddeld aantal 

gehouden stuks melkvee in 2014 of, als een bedrijf daarmee een hoger aantal fosfaatrechten 

krijgt toegekend, op het gemiddelde over de periode 1 januari t/m 2 juli 2015; 

• De introductie van een rechtenstelsel raakt het recht op eigendom. Het recht op eigendom is 

onder meer neergelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM). Het gaat dus om een recht dat niet opzij kan worden gezet door een (nationale) 

wet. In dit verdrag wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de regulering van eigendom 

en de ontneming van eigendom. Regulering van eigendom mag (als uitgangspunt) zonder dat de 

staat schadeplichtig is, ontneming van eigendom leidt tot een compensatieplicht.  

• Als de wijze van toekenning leidt tot de situatie dat een bedrijf minder rechten toegewezen krijgt 

dan noodzakelijk is om de productie zoals deze bestond op 2 juli 2015 door te zetten, dan staat dit 

op gespannen voet met het gekozen uitgangspunt dat geen eigendom wordt ontnomen. De 

conclusie is dan ook dat bij de toewijzing van rechten aangesloten dient te worden op de 

peildatum van 2 juli 2015. Het hanteren van een gemiddelde over 2014 of een gemiddelde over de 

periode 1 januari 2015 t/m 2 juli 2015 zal resulteren in veel bezwaar- en beroepszaken van 

ondernemers die van mening zijn dat hun eigendom wordt ontnomen door een geringere 

toewijzing dan op basis van de peildatum van 2 juli 2015. 

• Advies is daarom om vast te houden aan de datum van 2 juli 2015 voor de toekenning van 

fosfaatrechten. 
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4. Verantwoording: De KringloopWijzer 

 

Inzet 

“Het is van groot belang dat er duidelijkheid komt of de KringloopWijzer gebruikt kan worden. 

Daarvoor is noodzakelijk dat er heldere criteria gesteld worden waaraan getoetst wordt of de borging 

van de data en de berekeningen van de Centrale database Kringloopwijzer in orde is. Vanaf 2016 

moeten alle melkveebedrijven de KringloopWijzer gaan gebruiken als managementinstrument”. 

 

Duiding 

De KringloopWijzer is door de zuivelsector vanaf 1 januari 2016 verplicht gesteld voor alle 

melkveehouders als managementinstrument. De KringloopWijzer kan een instrument zijn in het kader 

van de ‘vrije bewijsleer’ (een melkveehouder die kan aantonen dat de excretie van zijn melkvee lager 

is dan het wettelijke excretieforfait kan meer melkvee houden binnen de aan zijn bedrijf toegekende 

fosfaatrechten). In de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2015 is aangegeven dat de 

KringloopWijzer pas toegepast kan worden als aan drie criteria wordt voldaan: 

1. De systematiek van de KringloopWijzer dient onafhankelijk wetenschappelijk getoetst te zijn. Dit 

zal uitgevoerd worden door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM); 

2. De systematiek en de database van de KringloopWijzer dient privaat geborgd te worden. De sector 

is hiervoor verantwoordelijk; 

3. Er moet helderheid zijn over welke bedrijven wel en welke bedrijven geen gebruik kunnen maken 

van de KringloopWijzer. 

 

Er zijn in de sector, bij maatschappelijke organisaties en in de politiek duidelijke voor- en 

tegenstanders van de KringloopWijzer als instrument voor vrije bewijsleer. Risico van de 

KringloopWijzer is dat ondernemers ‘creatief’ omgaan met het gebruik en zo massaal (en onterecht) 

aantonen dat zij meer dieren kunnen houden dan op basis van de wettelijke forfaits. Frauduleus 

gebruik van de KringloopWijzer kan als een boemerang terugkomen naar sector en overheid op het 

moment dat uit CBS-cijfers blijkt dat de melkveehouderij teveel fosfaat produceert, terwijl uit de 

gegevens van de KringloopWijzer zou blijken dat melkveehouders juist minder fosfaat zijn gaan 

produceren.  

 

5. Reductie van de fosfaatproductie 

 

Inzet 

Partijen willen de benodigde reductie (om weer onder het nationale fosfaatproductieplafond te komen) 

uitsmeren over een periode van 6 jaar, te bereiken door 25% van de fosfaatrechten af te romen bij 

overdracht van fosfaatrechten. Als afromen bij overdracht onvoldoende effect heeft in een jaar, dan 

moet aan het begin van het volgende kalenderjaar dit tekort met een generieke korting worden 

ingehaald. Indien het behoudt van de derogatie om een snellere afroming vraagt, dan is de sector 

bereid daar aan mee te werken. 

 

Duiding 

• Een periode van 6 jaar om weer onder het plafond te komen is veel te lang. Een dergelijke blijk 

van gebrek aan urgentie kan voor de Europese Commissie aanleiding zijn om de huidige derogatie 

in te trekken en (vrijwel zeker) geen nieuwe derogatie te verlenen voor de periode van het zesde 

actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). 

• Bij overschrijding van het fosfaatproductieplafond (nationaal en sectorplafond melkveehouderij) 

zal Nederland richting de Europese Commissie actie moeten laten zien. Dit betekent een 

eenmalige (generieke) afroming  om onder het plafond te komen. Hierbij dienen bedrijven 

voldoende tijd te krijgen om de afroming te realiseren zonder dat zij daarvoor gedwongen worden 

versneld hun dieren af te voeren naar de slacht. 

• De gemiddelde levensduur is circa 6 jaar. Dit betekent dat een melkveehouder gemiddeld 

genomen elk jaar 1/6-deel van zijn melkveestapel naar de slacht afvoert en ververst met nieuwe 

melkkoeien. 
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• De door partijen geschetste methodiek is ook veel te omslachtig in de uitvoering. Voor een periode 

van 6 jaar bij iedere overdracht afromen plus nog een jaarlijkse generieke ‘correctie’-afroming 

maakt het stelsel complex. 

 

6. Verhandelbaarheid/overdracht 

 

Inzet 

LTO/NZO/NAJK wensen verhandelbaarheid via een beurssystematiek. Kosten en uitvoering privaat. 

 

Duiding 

Op hoofdlijnen kan overdracht van fosfaatrechten op drie manieren: 

1. Vrije verhandelbaarheid: Vrije markt bepaald de prijs; 

2. Overdracht via een fosfaatbank: Toekenning op basis van voorwaarden/bedrijfskenmerken. 

Fosfaatrechten hebben geen financiële waarde; 

3. Verhandelbaarheid via een fosfaatbeurs: Paar keer per jaar beurs waarbij aanbieders en vragers 

samenkomen. Prijs wordt bepaald op basis van gemiddeld van vraag en aanbod. 

 

U heeft in een eerder overleg over de invulling van het stelsel van fosfaatrechten aangegeven geen 

fosfaatbeurs te wensen. De fosfaatbank kent veel nadelen. Advies is te kiezen voor vrije 

verhandelbaarheid (gelijk de productierechten voor varkens en pluimvee en eerder de melkquota). 

 

7.  Knelgevallen 

 

Inzet 

Partijen willen een beoordeling door de overheid van alle vermeende knelgevallen die zich kunnen 

melden bij een overheidsloket. Partijen willen dat bij toekenning van de fosfaatrechten er 1 miljoen 

fosfaatrechten worden gereserveerd “voor een aparte regeling waar bedrijven die ruimte op grond 

hebben onder nader te bepalen voorwaarden gebruik van kunnen maken”. 

 

Duiding overheidsloket voor knelgevallen 

• Een overheidsloket waar alle vermeende knelgevallen zich kunnen melden betekent feitelijk een 

open uitnodiging voor bedrijven om zich te melden (hardheidsclausule). 

• Op iedere melding dient apart besloten te worden, waarbij dit besluit open staat voor bezwaar en 

beroep. Een dergelijke aanpak zal tot een gigantisch uitvoeringslast leiden. 

• Geadviseerd wordt uitsluitend in een knelgevallenregeling te voorzien voor overmachtssituaties 

(ziekte ondernemer, ziekte dieren, brand- of stormschade). 

 

Duiding reservering 1 miljoen fosfaatrechten 

• Partijen zien pot met 1 miljoen fosfaatrechten als middel om extensivering te belonen. Kan 

interessant zijn om versterking van grondgebondenheid een plek te geven, zonder dat er 

structuurbeleid wordt gevoerd.  

• Het reserveren van 1 miljoen aan fosfaatrechten om deze vervolgens onder voorwaarden toe te 

kennen strookt echter niet met het doel van het stelsel om de fosfaatproductie onder het nationale 

fosfaatproductieplafond te krijgen. 

• LTO/NZO/NAJK pleiten er enerzijds voor om maar liefst 6 jaar uit te trekken om af te romen, maar 

willen daarnaast ook nog een (zeer) ruime knelgevallenregeling en ruimte om 1 miljoen 

fosfaatrechten ‘uit te delen’. 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

 

Datum:  8 oktober 2015 

Tijdstip: 10:00 tot 12:30 uur 

Locatie: Ministerie van EZ, vergaderzaal 16 ‘Biesbosch’ 

Genodigden:  (SNM),  (LTO), 

 (NZO),  (NMV),  

 (NAJK),  (Netwerk Grondig) 

Namens EZ:  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Mededelingen 

 

4. Conceptverslag overleg 24 september 2015 

Bijlage 1: conceptverslag overleg 24 september 2015 

Bijlage 2: definitief verslag overleg 7 september 2015 (ter kennisname) 

 

Actiepunten 

Bijlage 3A: Aanvullende vragen NMV 

Bijlage 3B: Reactie op aanvullende vragen NMV 

Bijlage 4: gegevens RVO.nl 

 

5. Uitwerking twee sporen  

Bijlage 5: Verkenning uitwerking fosfaatrechten langs twee sporen (eerder rondgestuurd). 

 

6. Wat moet bij Wet geregeld worden 

Bijlage 6: Fosfaatrechten en de Meststoffenwet 

 

7. Overige punten 

• Knelgevallen 

• Overdracht van rechten 

• Afroming 

• KringloopWijzer 
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8. Vervolgafspraken 

 

9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

Concept-verslag vergadering 24 september 2015 

Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

 (NZO),  (NMV),  

(NAJK),   (Netwerk Grondig) 

Namens EZ:  (vz),  (verslag) 

 

Agenda 
1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

akkoord 

 

3. Mededelingen 

- 7 oktober is er een hoorzitting over de situatie in de melkveehouderij. Zie: 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03572. 

Daarna zal een plenair debat worden ingepland. 

- Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de fosfaatrechten brief. Deadline beantwoording is 1 

oktober. 

- Eerste Kamer heeft eveneens vragen gesteld. Deadline beantwoording is 16 oktober. 

 

4. Conceptverslag 7 september 2015 

Inhoud akkoord en vastgesteld.  

Actiepunten worden doorgenomen (zie einde van dit verslag) 

 

5. Juridisch kader. 

EZ licht de ingebrachte notitie kort toe.  Doel: op basis van het juridisch kader bezien of we tot 

gezamenlijke conclusie kunnen komen over de mogelijkheden om bij de drie onderscheiden 

sturingsmomenten (initiële verdeling, overdracht en afroming) te differentiëren naar kenmerken van 

een melkveebedrijf (voorwaarden te stellen). 

 

De leden van het technisch overleg hebben de volgende vragen en opmerkingen: 

- Kunnen Europese richtlijnen opzij worden gezet? Nee. Lidstaat is gehouden die uit te voeren. 

- Als er plaatsingsruimte wordt ontnomen, is er dan niet ook sprake van ontneming van eigendom? 

Er wordt met de beleidsbrief geen plaatsingsruimte voor fosfaat (of stikstof) ontnomen en dat is 

ook niet de bedoeling. Voorgenomen beleid wijzigt niets aan de plaatsingsruimte voor fosfaat (of 

189b

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



Pagina 2 van 5 
 

stikstof) op een bedrijf; die blijft gewoon bestaan. Er is hoe dan ook geen sprake van ontneming 

van fysiek eigendom wat bij het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens relevant is.   

- NG meent dat er in de notitie te snel wordt voorbijgegaan aan dat sommige melkveehouders 

geïnvesteerd hebben in grond en anderen in koeien. Die laatsten dragen in de visie van NG meer 

bij aan het probleem dan degenen die in grond hebben geïnvesteerd. Daar zou rekening mee 

moeten worden gehouden. 

- Wat gebeurt er als de derogatie wordt ingetrokken? Dan moet er per saldo in Nederland veel meer 

mest worden afgevoerd om te voldoen aan de 170 kg-norm. 

- Is er overleg met de Europese Commissie over de overschrijding. Er zijn nog geen formele cijfers 

over een overschrijding dit jaar. Er heeft wel een gesprek plaatsgevonden waarbij een Engelse 

vertaling van de brief van de staatssecretaris van 2 juli aan de Commissie is aangeboden. De 

Commissie heeft hier nadien nog geen vragen over gesteld. 

- Hoe verhoudt het zich tot het Vlaamse  NER-systeem (nutriënten emissierechten)? Daar wordt 

toch ook afgeroomd?  EZ: te weinig kennis over dat systeem.  

- Als je besluit af te romen, wanneer heeft de overheid dan voldoende tijd in acht genomen om 

geen schade te hoeven betalen? WJZ: later bezien. 

- NG: rechten zouden ook toegekend moeten worden op basis van latente ruimte. NG zou ook graag 

meegenomen zien in de opties om het mogelijk te maken dat de melkveesector rechten 

overneemt van varkenshouders. 

- NAJK: lijkt aantrekkelijk om knelgevallen op te lossen door rechten uit andere sectoren binnen te 

halen, maar vreest voor de bijdrage van de melkveehouderij aan milieuproblemen als 

broeikasgasemissie, ammoniak die dan ook groter wordt en mogelijk tot meer lasten voor de mvh 

leiden. NZO is zelfde mening toegedaan. Ook LTO ziet ook problemen. 

- LTO wil weten wat het doel is van de fosfaatrechten: garanderen van plafond van 84,9 of 172,9 

mln kg fosfaat? LTO mvh kiest dan voor plafond van 84,9 (maar andere sectoren kunnen er 

anders over denken).  

- Moet je vanuit mvh wel willen beslissen over de varkenshouderij? 

- VZ concludeert dat er een POV-rapport over de varkenshouderij in de maak is. Dat afwachten. VZ 

geeft aan dat de staatssecretaris over uitwisseling van rechten in haar brief van 2 juli een duidelijk 

standpunt heeft ingenomen: geen uitwisseling. Het maakt op dit moment dan ook geen onderdeel 

uit van de opdracht van de staatssecretaris om het stelsel van fosfaatrechten uit te werken. VZ 

zegt toe het standpunt van NG hierover aan de staatssecretaris over te brengen. (actie EZ) 

 

- SNM wil weten of zij het stuk over het juridisch kader  met anderen mag delen. Uitdrukkelijk 

alleen voor intern gebruik. Niet naar buiten verspreiden! 

 

6. Initiële toedeling 

- Vz stelt voor die discussie volgende keer te doen op basis van de notitie over spoor  A en spoor B 

die volgende week verspreid wordt.   
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- NG houdt dit ook een toedeling op basis van grond in? Ja. 

   

7. Knelgevallen 

- LTO heeft een inventarisatie gemaakt (zie stukken). Is nog geen standpuntbepaling LTO. Voor LTO 

ligt de grens bij gevallen waarin sprake is van overmacht bij de introductie van fosfaatrechten. 

- SNM stelt voor om categorie 3 (stal/grond) te splitsen. Vindt LTO niet dat knelgevallen mbt grond 

belangrijker zijn? 

- Is er ook zicht op de fosfaatruimte van knelgevallen? LTO: moeilijk 

- NZO wil het zo beperkt mogelijk houden tot zuivere overmachtssituaties. Door veel knelgevallen te 

benoemen zou er ook een grote noodzaak tot afroming zijn. 

 

8. Overdracht van rechten / 9 afroming 

Bij overdracht speelt prijsvorming en beheer van rechten.  

Bij prijsvorming gelden 3 vormen; bank waarbij rechten geen waarde hebben, beurs waarbij rechten 

gestabiliseerde waarde hebben en vrije verhandelbaarheid waarbij de waarde overgelaten wordt aan 

de vrije markt. 

Beheerder van rechten gelden 2 vormen; puur rechtenregistratie en op basis van voorwaarden 

rechten verdelen. 

- NZO/LTO zijn voorstander van een quotumbeurs: rechten moeten verhandelbaar zijn maar 

speculatie moet geminimaliseerd worden. Het door NZO gegeven voorbeeld blijkt niet voor alle 

aanwezigen helder. NZO zal de volgende keer een verder uitgebreid voorbeeld meebrengen. 

(actie NZO) 

- Voor NAJK is de voorkeur voor een quotumbeurs gebaseerd op een verwachte betere 

voorspelbaarheid. Bij een fosfaatbank is er vrees dat het te weinig voorspelbaar zal zijn voor 

ondernemers wat problemen op kan leveren bij financiering bij de bank. 

- LTO vreest voor extra, wisselende voorwaarden bij een fosfaatbank. 

- SNM wil weten hoeveel er naar verwachting aan rechten zal verschuiven op jaarbasis. LTO meent 

dat dit tussen 5 a 10 mln kg op jaarbasis zal zijn. NZO wijst op cijfers over verschuiving in het 

melkquotum. SNM meent dat er geen zekerheden zijn over verandering, dus de opbrengst van 

afroming is onzeker. Daarom zou er nu gedifferentieerd moeten worden afgeroomd. 

- NZO meent dat initiële verdeling, knelgevallen, afroming en verhandeling alleen in samenhang kan 

worden gezien. 

- SNM: zou je geen compartimentering moeten invoeren om in regio’s met een groter tekort aan 

fosfaatruimte meer af te romen? LTO/NMV vragen zich af of dat wel eerlijk is. SNM denkt dat dit 

een rol zou kunnen vervullen bij overdracht van intensieve regio’s naar extensieve regio’s (en 

omgekeerd). 

- VZ schets de achtergrond van de compartimentering bij varkens- en pluimvee. In die sectoren is 

compartimentering nog steeds een noodzaak. Dat bleek toen de compartimentering in 2008 werd 

afgeschaft. Binnen 2 jaar groeide het aantal varkens in compartiment Zuid met 6%. Voor melkvee 
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is dit anders. Onder de melkquotering was er geen compartimentering. Er lijkt geen noodzaak om 

di onder het stelsel van fosfaatrechten nu wel in te voeren.   

- VZ concludeert dat de leden van het technisch overleg drie mogelijke vormen van overdracht van 

rechten zien: een fosfaatbank, een fosfaatbeurs en vrije verhandeling in de markt. Bij alle vormen 

kunnen voorwaarden gesteld worden.  

 

10. KringloopWijzer  

- Er is behoefte aan snel een aparte bijeenkomst over de kringloopwijzer. (uitstaande actie EZ) 

- Vz benadrukt dat het geen beleidsinstrument van de overheid is maar een managementinstrument 

voor ondernemers waarmee ze kunnen aantonen dat  het bedrijf de excretie heeft die het zegt te 

hebben. De KringloopWijzer kan pas als verantwoording gebruikt worden als deze 

wetenschappelijk is getoetst, afdoende is geborgd en als duidelijk is voor welke bedrijven de 

KringloopWijzer wel en voor welke deze niet bruikbaar is. 

- NG vindt het belangrijk dat voldoende rekening wordt gehouden met de extensieve bedrijven. EZ 

wijst erop dat ingeval een extensief bedrijf hogere excreties heeft dan de forfaits, het rationeel is 

voor de ondernemer om van de forfaits gebruik te maken.  

- SNM vraagt zich af of de vrije bewijsleer niet ingeperkt kan worden. Dat is een juridische vraag. 

- SNM heeft een aantal onderzoeksvragen over de KringloopWijzer opgesteld (zie notitie) en wil 

deze uit laten zetten bij het Louis Bolk Instituut. SNM geeft aan dat onvoldoende duidelijk is wat 

voor effect eenzijdig sturen op een van de onderdelen van KringloopWijzer heeft op andere 

doelstellingen van de sector. Instrumenten zoals de Kringloopwijzer dienen evenwichtig op 

beleidsdoelen te sturen die je nastreeft. NZO sluit hierbij aan en geeft aan dat ook gekeken dient 

te worden naar de al bestaande BEX. Dat is de achtergrond van voorliggend voorstel.  

Vz geeft aan dat EZ de KringloopWijzer wil laten toetsen door de Commissie van Deskundigen 

Meststoffenwet. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen of de KringloopWijzer geschikt is als 

verantwoordingsinstrument. Er zit dus overlap in beide onderzoeken. SNM geeft aan dat hun 

vragen breder gaan dan alleen de vraag of je met de KringloopWijzer fosfaat kan verantwoorden. 

Het gaat onder andere ook om andere milieuaspecten. SNM kijkt nog eens goed naar de 

onderzoeksvragen en zal het Louis Bolk Instituut vragen een offerte op te stellen.  (Actie SNM) 

 

11. Vervolgafspraken 

• Vz zal over dit overleg rapporteren aan de Staatssecretaris. Hij benadrukt nogmaals dat dit 

overleg vooral bedoeld is om standpunten te verkennen en op onderdelen van het stelsel van 

fosfaatrechten een verdiepingsslag te maken. Besluitvorming moet plaatsvinden in de Regiegroep. 

Vz zal staatssecretaris de vraag voorleggen wanneer de Regiegroep bijeen zou moeten komen.  

• Vz heeft ook behoefte aan uitwerking van wat bij wet nu zeker geregeld moet worden en wat later 

in lagere regelgeving geregeld kan worden. Dat bepaalt namelijk over welke onderwerpen er in de 

Regiegroep met de staatssecretaris besluitvorming moet plaatsvinden (Actie EZ).  
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• Er is ook behoefte aan om de samenhang/overlap tussen de verschillende stelsels voor de 

melkveehouderij te zien. 

 

12. Sluiting 

 

Actiepunten 

nr Wat  wie Uiterlijk klaar 

1 Rondzenden inbreng Netwerk Grondig EZ afgerond 

2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 

3 Beantwoorden vragen in inbreng NMV (afschrift aan overige leden) EZ afgerond 

4 Beantwoorden eventuele schriftelijke vragen n.a.v. inbreng NG Geen vragen 

ontvangen. 

afgerond 

5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het 

systeem. --> wordt naar gekeken door RVO.nl. Zodra resultaten bekend en 

nader geanalyseerd zijn worden deze rondgestuurd. 

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B: wordt nagestuurd in week van 30 

september 

EZ zsm 

8 EZ zal de juridische consequenties in beeld brengen van onderbrengen 

grondgebondenheid in stelsel (toedeling, herverdeling/verhandeling, 

afroming).  

EZ,  

 

afgerond.  

9 Inventarisatie knelgevallen LTO afgerond 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen  

11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek – CLM is door Stas 

gevraagd om twopager hierover  

EZ Zsm 

12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 

verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen Volgend overleg 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ Zsm 

14 Plannen vergaderingen technisch overleg EZ afgerond 

15 Vervolgvragen NMV beantwoorden EZ Zsm 

16 Contact met regiegroep varkenshouderij over ontwikkeling varkenshouderij EZ Zsm 

17 Uitgebreider voorbeeld quotumbeurs NZO Volgend overleg 

18 Tbv beantwoording vragen over kringloopwijzer offerte vragen bij LBI SNM zsm 

19 Staatssecretaris informeren over voortgang technisch overleg en voorleggen 

wanneer regiegroep zou moeten plaatsvinden 

EZ zsm 

20 Uitwerken van wat bij wet geregeld kan worden en wat in lagere regelgeving EZ Zsm 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

Definitief verslag vergadering 7 september 2015 

Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

 (NZO),  (NMV),  

(NAJK),  (Netwerk Grondig) 

Namens EZ:  (vz),  (verslag) 

 

Agenda 

Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom. De vertegenwoordigers van Netwerk Grondig zijn in een laat stadium 

uitgenodigd. De door Netwerk Grondig toegezonden inbreng wordt uitgereikt en zal digitaal worden 

nagezonden aan de overige deelnemers (actie EZ).  

Vz. licht doel en werkwijze van dit overleg toe. Het is uitdrukkelijk een technisch overleg dat geacht 

wordt uitwerking te geven aan (opties voor invulling van) het stelsel van fosfaatrechten als 

aangekondigd in de brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 2 juli jl. 

Besluitvorming inclusief discussie over de kaders voor dit technisch overleg zal plaatsvinden in  

Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris van EZ (de Regiegroep). 

 

1. Vaststellen agenda 

Toevoegen:  

- Spelregels overleg (onder mededelingen) 

- Toevoegen punt overdracht/verhandelbaarheid fosfaatrechten (na punt 5d) 

 

2. Mededelingen 

- Data, precieze inhoud en stukken van het technisch overleg zijn vertrouwelijk om een open en 

vruchtbare discussie in het technisch overleg mogelijk te maken. Alle aanwezigen zijn het hier 

mee eens. 

 

3. Kader stelsel van fosfaatrechten 

NMV heeft in haar inbreng een aantal vragen gesteld die zij graag beantwoord willen zien. Dit kan 

schriftelijk (met afschrift naar overige leden). (Actie EZ) 

Netwerk Grondig (hierna: NG) geeft aan te staan voor grondgebondenheid en grondgebonden boeren. 

Die groep wordt door NG vertegenwoordigd (zie inbreng). Vragen over het standpunt kunnen aan NG 

gesteld worden. 

 

4. Onderdelen stelsel 

a. Initiële verdeling fosfaatrechten 
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De leden van het technische overleg hebben enkele vragen/ opmerkingen:  
o LTO: hoe om te gaan met creativiteit bij invullen I&R i.r.t. de datum van 2 juli. Er kan 

immers nog tot drie dagen later nog aangemeld worden.  EZ zal bij RVO.nl checken of 

ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het systeem. (actie EZ).  

EZ zal ook nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. (actie EZ)  

 Hoe wordt omgegaan met excretie? Voor het bepalen van melkproductieniveau wordt 

2014 als leidraad genomen. De forfaitaire excretietabel is als bijlage opgenomen in de 

Uitvoeringsregeling meststoffenwet en wordt opgesteld op basis van advies door de 

Commissie Deskundigen Meststoffenwet en regelmatig geactualiseerd. De meest recente 

actualisatie dateert van 1 januari 2015.  

 Bedrijven die gestopt zijn in referentiejaar 2014 of tussen referentiejaar en peildatum (2/7) 
zijn gestopt en dienen geen rechten te krijgen. De vz. geeft aan dat rechten zullen worden 
toegekend aan bedrijven met melkvee. Op het moment dat er geen sprake meer is van een 
bedrijf of als er geen melkvee werd gehouden, dan worden geen rechten toegekend.      

 

b. Grondgebondenheid 

De meningen over of en hoe grondgebondenheid in het stelsel onder te brengen lopen uiteen.  

NG is van mening dat grondgebonden bedrijven niet zouden moeten hoeven ‘meebetalen’ aan 

oplossen van een probleem dat door overschotbedrijven is ontstaan.  

Anderen stellen hier tegenover dat het tot nu helemaal niet verboden was om te intensiveren. Het 

zou niet rechtvaardig zijn om nu, op basis van het doel om de totale fosfaatproductie te limiteren, 

alsnog te zeggen dat dit probleem enkel veroorzaakt is door bedrijven met een overschot. Dit zou 

ook vreemd zijn omdat dan feitelijk met terugwerkende kracht handelingen uit het verleden 

‘bestraft’ zouden worden door de overheid. Zowel het toedelen, afromen als verhandelen dient 

eerlijk/redelijk, billijk en juridisch verantwoord te gebeuren. Telkens met het beleidsdoel voor 

ogen houdende.  

In deze context wordt er op gewezen dat er ook constructies zijn waarbij de melkveehouder een 

deel van zijn voer van naburige boeren betrekt en dus bijdraagt aan regionale kringlopen, maar de 

grond niet in eigen gebruik heeft. Hoe ga je daar dan mee om?   

EZ licht toe dat zeker bij de toedeling van fosfaatrechten, niet zomaar afgeweken kan worden van 

de lijn om bedrijven fosfaatrechten toe te kennen op basis van de feitelijke situatie op het bedrijf 

in het referentiejaar omdat dit anders tot juridische problemen leidt. Bij verhandeling/ afroming is 

meer mogelijk, maar cruciaal hierbij is dat het juridisch handelen van de overheid duidelijk 

bijdraagt aan gestelde doelen; indien beleidsdoel enkel is om nitraatproblematiek in het algemeen 

en fosfaatproductie limiteren in het bijzonder na te streven, dan is dat relevant voor de juridische 

inrichting van het stelsel. Als grondgebondenheid aan de doelen wordt toegevoegd dan kan dit ook 

gevolgen hebben voor de instrumentering. Toevoegen van nationale doelen aan het doel van het 

borgen van het EU-fosfaatplafond geeft meer ruimte aan de rechter om te toetsen, op het aspect 

schade.  

Vz wijst erop dat als rechten op basis van grond zouden worden toegekend en er vervolgens ook 

voor akkerbouwgrond of voor ‘niet-benutte’ grond rechten zouden worden toegedeeld, de 

fosfaatproductie nog verder zou stijgen. Dat is ook niet gewenst vanuit de derogatie bezien. LTO 

geeft aan dat uit een inventarisatie blijkt dat er nog voor circa 4 miljoen kilogram fosfaat aan 

‘latente’ productieruimte zit bij bedrijven die meer dan grondgebonden zijn. 
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EZ zal de juridische consequenties van grondgebondenheid in relatie tot toedeling, verhandeling 

en afroming in beeld brengen. Sectorpartijen geven (on)mogelijkheden van stelsel aan incl nadere 

uitwerking vanuit hun perspectief (actie EZ, allen). Afgesproken wordt ook dat twee sporen 

nader uitgewerkt worden: Spoor A conform de beleidsbrief van 2 juli jl. en spoor B grondgebonden 

rechten (gebaseerd op grond) en niet-grondgebonden rechten (gebaseerd op overschot). EZ zal 

voor de volgende keer een beschrijving opstellen. (Actie EZ)  

 

Enkele organisaties merken op dat naarmate het fosfaatrechtenstelsel zaken regelt die ook geheel 

of gedeeltelijk grondgebondenheid betreffen de AMvB/Wet grondgebonden groei minder nodig is.  

c. Knelgevallenregeling 

De leden van het technische overleg hebben enkele vragen/ opmerkingen: 

EZ geeft aan dat ook hier het kader van de brief leidend is: een knelgevallenregeling om 

ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het 

referentiejaar en de peildatum. Wens van EZ is dan ook om de knelgevallenregeling strak te 

formuleren. Uitgaande van grondslag van de wet - te weten toekenning van fosfaatrechten op 

basis van de forfaitaire fosfaatproductie - maakt dat beroepen op lege stallen of grond met 

plaatsingsruimte formeel geen grondslag zijn. Indien het risico op schade-afkoop groot is door 

deze houding zal het juridisch advies zijn om dat vooraf te regelen.  

Iedereen is het er over eens dat overmacht een knelgeval is. Maar wat is overmacht. Ziekte van 

mens of dier is evident, maar hoe om te gaan met zaken die gerelateerd zijn aan 

overheidshandelen als herverkaveling, bedrijfsverplaatsing en vergunningtrajecten? Dit is lastig in 

algemene regels te vangen. Een individuele beoordeling lijkt op zijn plaats. 

In de praktijk leven veel wensen tot knelgevallen. Het toekennen van fosfaatrechten van 

knelgevallen kan leiden tot hogere afromingspercentages. LTO geeft aan dat een voorzichtige 

schatting laat zien dat er nog zo’n 25% groei mogelijk zou zijn op basis van beschikbare 

stalruimte. 

NZO geeft aan dat het wenselijk is de groeiers (die boven het gemiddelde 2014) meer te korten 

dan niet-groeiers.  

LTO geeft aan dat zij nog met een inventarisatie komen (actie LTO). Het gaat met name om 

bedrijven die hebben geïnvesteerd in stallen en/of fosfaatplaatsingsruimte op grond hebben en 

door invoering van het fosfaatrechtenstelsel in financiële problemen komen.  

NMV en NG hebben de voorkeur uitgesproken om iets voor de bedrijven te regelen welke hun 

fosfaatplaatsingsruimte niet volledig benutten.  

Alle partijen worden verzocht ook op dit onderdeel een expliciete standpuntbepaling te beschrijven 

(actie allen). 

 

d. Afroming 

Bij alle partijen ontbreekt inzicht in impact van afromingsmodellen: groei van fosfaatproductie, 

groei fosfaatoverschot en generiek. Deze modellen worden uitgewerkt. <> EZ en sectorpartijen 

werken uit. 

SNM/NG menen dat afroming moet plaatsvinden op overschotbedrijven  en niet op grondgebonden 

bedrijven.  

NZO meent dat het uitgangspunt moet zijn dat individuele bedrijven niet onder hun eigen 

fosfaatproductieniveau van 2014 mogen zakken.  

LTO/NMV geven aan dat voorkeur is af te romen in de tijd zolang het totale fosfaatplafond niet 
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wordt overschreden.  

EZ meldt dat dezelfde spelregels gelden als bij toekennen te weten: rechtsgelijkheid. Afromen 

moet het beleidsdoel dienen. Maw indien je één groep meer afroomt dan andere dan moet dat 

bijdrage aan de realisatie van het beleidsdoel.  

 

e. Verhandelbaarheid 

Agendapunt  ingebracht door NZO. NZO stelt voor om fosfaatrechten te laten verhandelen via 

beurssystematiek van Duitsland voor melkquota of ledenobligaties van Friesland Campina. Deze 

systematiek middelt de hoogste en laagste prijzen uit en voorkomt dat hoogste bieder alle rechten 

krijgt en het voorkomt speculatie. Geld voor fosfaatrechten zorgt voor geld uitstroom uit sector. 

Financiering is wel ingewikkeld als de prijs van te voren niet bekend is.   

NG stelt daar tegenover om beschikbaar gekomen rechten te herverdelen (en dus niet te 

verhandelen) via een rechtenbank, die ook andere doelen dan handhaven van het plafond in de 

verdelingscriteria meeneemt. Fosfaattoedeling zonder prijs maakt volgens NG dat beter op 

voorwaarden gestuurd kan worden.  

NAJK meldt dat inschrijven of inschrijven onder voorwaarden bij een dergelijke rechtenbank niet 

moet leiden tot vertraging en denkt dat vrije handel toch de voorkeur verdient.  LTO/NMV menen 

dat er ook rechten beschikbaar moeten komen om ontwikkeling mogelijk te maken. Zij denken dat 

dit bij een bank problemen zal opleveren; je zou op zijn minst iets moeten regelen voor de 

instroom van rechten, bijvoorbeeld door stoppers te dwingen hun rechten in te leveren. 

Voorkomen moet worden dat niet-benutte rechten niet beschikbaar komen voor bedrijven die 

willen uitbreiden.   

Verhandelbaarheid en toedeling bij overheid/ overheden neerleggen leidt al gauw tot ‘willekeur’. 

Deze rol bij onafhankelijk partij neerleggen is dan ook gewenster. Of EZ dit gewenst acht moet 

intern besproken worden. (actie EZ) SNM/NG achten het wel redelijk om aan de herverdeling van 

rechten aanvullende milieuvoorwaarden te stellen. 

SNM ziet graag dat bij verhandeling rechten gekoppeld worden aan grond. Dit zou ook AMvB 

grondgebonden groei overbodig maken. NZO vindt dit in principe wel een sympathiek idee, maar 

vraagt zich ook af hoe dit te zien in context van eerdere discussie over toevoegen van extra 

beleidsdoelen aan het fosfaatrechtensysteem.  

Afgesproken wordt dat sectorpartijen elk eisen/voorwaarden formuleert aangaande de inrichting, 

en het beheer van een herverdelings-/verhandelingssystematiek. (actie: allen) 

f. Concentratiegebieden  

Schuift door naar volgende overleg. 

 

g. KringloopWijzer  

Aparte bijeenkomst wordt hierover georganiseerd (actie EZ).  

 

6. Vervolgafspraken 

 Tijdspad wet is nog niet beklonken, maar haast is geboden aangezien er veel onzekerheid 

bestaat in de sector.  

 EZ wordt gevraagd om inschatting van consequenties t.a.v. overschrijden van voorwaarden 

van Nitraatrichtlijn en derogatie. EZ geeft aan dat het moeilijk in te schatten is.  

 Vz herhaalt aan dat instructies van top EZ leidend zijn voor inbreng EZ in dit overleg. 
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7. Sluiting 

 
Actiepunten 

nr Wat  wie Uiterlijk klaar 

1 Rondzenden inbreng Netwerk Grondig EZ Zsm 

2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 

3 Beantwoorden vragen in inbreng NMV (afschrift aan overige leden) EZ zsm  

4 Beantwoorden eventuele schriftelijke vragen n.a.v. inbreng NG Zsm 

5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het 

systeem.  

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B EZ volgend overleg 

8 EZ zal de juridische consequenties in beeld brengen van onderbrengen 

grondgebondenheid in stelsel (toedeling, herverdeling/verhandeling, 

afroming).  

EZ,  

 

Volgend overleg 

9 Inventarisatie knelgevallen LTO zsm 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen  

11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek EZ Zsm 

12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 

verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen Volgend overleg 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ Zsm 

14 Plannen vergaderingen technisch overleg EZ zsm 

 



1. Groei in relatie tot intensiteit 
 
In onderstaande tabel 1 zijn alle bedrijven die in 2013 melkvee hadden ingedeeld op basis van 
intensiteit. De intensiteit is gebaseerd op de melkveefosfaatreferentie (MFR) in 2013. Bedrijven in de 
MFR-groep 0 hadden in 2013 op basis van de fosfaatproductie van hun melkvee en de fosfaatruimte 
op hun bedrijf (de plaatsingsruimte voor fosfaat op basis van grond in eigen gebruik) geen 
fosfaatoverschot. Deze groep kan je aanduiden als de extensieve of grondgebonden bedrijven. De 
bedrijven in de MFR-groep 0 tot 100 had in 2013 een fosfaatoverschot op hun bedrijf tussen 0 en 100 
kg. 
 
In de tabel zie je vervolgens het gemiddeld aantal melkkoeien per categorie bedrijven, uitgesplitst 
naar kwartaal. De laatste kolom geeft aan hoeveel dit gemiddelde is gegroeid in de periode vanaf het 
eerste kwartaal van 2012 t/m het derde kwartaal in 2015 (waarbij het derde kwartaal eindigde op 1 
september 2015 omdat de data voor een volledig kwartaal nog niet beschikbaar was). 
 
In het onderste deel van de tabel is de procentuele per kwartaal en de totale groei tussen het eerste 
kwartaal van 2012 en het derde kwartaal van 2015 (1 september) weergegeven. 
 
Uit de tabel kan je opmaken dat tussen 1 januari 2012 en 1 september 2015 de procentuele groei van 
het aantal melkkoeien in alle categorieën van bedrijven (van extensief tot intensief) vrijwel gelijk is, 
met een iets grotere toename in de MFR-groep >500 kg fosfaat, de meest intensieve groep van 
melkveehouders.   
 
 

MFR_groep 

aantal melkkoeien op 1e dag van kwartaal 
totaal 
groei 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

0 51 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 55 55 57 6 

0 - 100 52 52 52 53 54 54 55 56 56 56 56 57 57 58 59 7 

100 - 200 63 63 62 63 65 65 66 66 66 66 67 67 68 68 69 6 

200 - 500 71 71 71 72 73 74 75 75 76 75 76 76 77 77 79 8 

> 500 104 104 105 106 109 111 112 113 114 113 114 114 115 117 120 16 

  percentage groei ten opzichte  van vorig kwartaal   

0   0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 4% 12% 

0 - 100   0% 0% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 13% 

100 - 200   0% -2% 2% 3% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 10% 

200 - 500   0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% -1% 1% 0% 1% 0% 3% 11% 

> 500   0% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 1% -1% 1% 0% 1% 2% 3% 15% 

Tabel 1: Toename gemiddeld aantal melkkoeien, uitgesplitst naar vijf categorieën van intensiteit 
alsmede de procentuele toename. Gegevens per kwartaal en voor de periode tussen 1 januari 2012 en 
1 september 2015. 
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2. Groei in relatie tot omvang 
 
In onderstaande tabel  2 zijn bedrijven met melkvee ingedeeld op basis van het gemiddeld aantal 
melkkoeien op het bedrijf. De categorie 0 is daarbij een at vreemde eend in de bijt. Deze categorie 
heeft op basis van de gegevens die gehanteerd zijn voor de vaststelling van de 
melkveefosfaatreferentie geen melkkoeien op het bedrijf, maar op basis van GDI en/of I&R wel (heb 
hierover nog uitleg gevraagd bij RVO, nog niet gekregen). 
 
In de bovenste helft van de tabel is weergegeven wat de groei is van het gemiddelde aantal 
melkkoeien op de bedrijven uit één categorie tussen 1 januari 2012 en 1 september 2015. In de 
onderste helft is dit uitgedrukt in een procentuele groei. 
 
Zichtbaar is dat de (relatief) grote bedrijven procentueel veel meer zijn gegroeid dan de kleinere 
bedrijven. Groei sinds 1 januari 2012 heeft dus niet zozeer een relatie met intensiteit (zie gegevens 
tabel 1) maar met de omvang van een bedrijf uitgedrukt in aantallen melkkoeien. 
 
 

groep 
melkkoeien 
(bron MFR) 

aantal 
bedrijven in 
groep (bron 
MFR) 

aantal melkkoeien op 1e dag van kwartaal 
totaal 
groei 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

0 4.020 13 13 13 12 11 11 12 11 10 11 11 11 11 11 12 -1 

0 - 50 3.875 35 35 34 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 36 1 

50 - 100 8.728 70 70 70 71 73 74 74 75 75 75 75 76 76 77 78 8 

100 - 200 4.767 121 122 122 124 127 129 130 131 132 132 132 133 134 135 139 18 

>200 571 244 247 248 252 258 263 267 269 272 272 274 276 279 283 293 49 

    percentage groei ten opzichte  van vorig kwartaal   

0     0% 0% -8% -8% 0% 9% -8% -9% 10% 0% 0% 0% 0% 9% -8% 

0 - 50     0% -3% 3% 0% 0% -3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 

50 - 100     0% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 11% 

100 - 200     1% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 15% 

>200     1% 0% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 4% 20% 

Tabel 2: Toename gemiddeld aantal melkkoeien, uitgesplitst naar vijf categorieën van omvang in 
aantallen melkkoeien alsmede de procentuele toename. Gegevens per kwartaal en voor de periode 
tussen 1 januari 2012 en 1 september 2015. 
 
  



 
 
3. Import vrouwelijk rundvee 
 
jaar jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec totaal 

2010 1.536 1.796 2.245 2.587 1.540 1.480 1.099 1.347 1.556 1.330 1.458 1.555 19.529 

2011 1.818 1.669 2.090 2.850 1.983 1.525 975 1.743 1.472 1.452 1.583 2.054 21.214 

2012 1.785 1.474 2.993 2.488 1.794 1.870 1.169 1.823 1.871 1.405 2.059 1.883 22.614 

2013 1.961 2.125 2.845 2.735 2.633 1.858 1.288 1.456 1.119 1.675 1.013 1.528 22.236 

2014 1.967 1.734 1.864 2.161 1.445 1.295 913 1.614 1.528 2.471 1.774 2.821 21.587 

2015 1.752 2.592 4.612 4.742 4.253 3.977 2.161 2.213 1.333       27.635 

 
 

 
 
  



4. Totaal vrouwelijk rundvee op melkveehouderijbedrijven 
 

 

jaar omschrijving Kwartaal_1 Kwartaal_2 Kwartaal_3 Kwartaal_4 gemiddeld % verschil

2012 kalf 470.031 482.859 490.086 502.676 486.413

2013 kalf 495.498 507.843 519.768 529.784 513.223 5%

2014 kalf 538.645 540.481 539.368 540.287 539.695 5%

2015 kalf 553.354 548.867 555.546 507.092 541.215 0%

2012 pink 415.034 431.483 436.232 435.931 429.670

2013 pink 423.857 435.960 437.193 446.854 435.966 1%

2014 pink 459.275 463.812 466.438 473.725 465.813 6%

2015 pink 495.446 501.680 497.209 498.565 498.225 7%

2012 koe 1.405.900 1.445.371 1.448.972 1.468.409 1.442.163

2013 koe 1.445.603 1.495.245 1.506.116 1.514.399 1.490.341 3%

2014 koe 1.523.818 1.520.409 1.516.405 1.517.312 1.519.486 2%

2015 koe 1.566.141 1.590.658 1.631.491 1.673.962 1.615.563 6%

2012 2jr 115.116 105.206 105.558 112.762 109.661

2013 2jr 105.818 99.842 101.154 109.096 103.978 -5%

2014 2jr 107.022 98.025 95.761 111.415 103.056 -1%

2015 2jr 116.995 112.560 110.891 140.048 120.124 14%

2012 totaal_vr_rundvee 2.406.081 2.464.919 2.480.848 2.519.778 2.467.907

2013 totaal_vr_rundvee 2.470.776 2.538.890 2.564.231 2.600.133 2.543.508 3%

2014 totaal_vr_rundvee 2.628.760 2.622.727 2.617.972 2.642.739 2.628.050 3%

2015 totaal_vr_rundvee 2.731.936 2.753.765 2.795.137 2.819.667 2.775.126 5%
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Bijlage(n) 
dossier 

Ontvangen BBR 

 
 
Parafenroute 

  
Aanleiding 
Voor woensdag 16 december staat in uw agenda een viertal gesprekken over een 
stelsel van fosfaatrechten voor melkvee gepland: 
• 12:30 – 13:30 uur: LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) 

en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK); 
• 13:45 – 14:30 uur: Stichting Natuur & Milieu (SNM); 
• 14:45 – 15:30 uur: Netwerk Grondig; 
• 15:45 – 16:30 uur: de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) 
 
Met deze nota ontvangt u een dossier ter voorbereiding op genoemde gesprekken. 
In het dossier treft u per gesprek: 
• een notitie met bespreekpunten 
• de inzet van uw gesprekspartner(s). 
Verder treft u in het dossier de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2015 
(Kamerstuk 33 979, nr. 98) en achtergrondinformatie, voornamelijk bestaande uit 
eerdere nota’s over fosfaatrechten. 
 
U wordt tijdens de gesprekken ambtelijk bijgestaan door DG Hoogeveen en 

 
 
Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. 
 

  
 

Paraaf 
DG Agro & Natuur 
 

Paraaf 
 

 

Paraaf 
 

 
Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf 

BBR-paraaf 
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Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij – inbreng LTO  

 
Bestemd voor Technisch Overleg  

Voorbereid door  

Datum en status 
notitie 

31-08-2015 

Routing 
vervolgstappen 

LTO Melkveehouderij  –- Technisch Overleg EZ 

Hoofdpunten  In vervolg op het laatstgehouden TO van 19 juni zijn een aantal aanvullende vragen en 
opmerkingen geinventariseerd door LTO Nederland die –ingedeeld per onderwerp- als inbreng kan 
worden bezien voor het overleg van 7 september a.s. Tevens zijn bijgevoegd een aantal 
aanvullingen op de eerder ingediende stukken toegevoegd (bijlagen).  
 
Toekenning fosfaatrechten 
In afwijking op de in de brief van 2 juli gegeven uitleg: “Wijzigingen tussen 2014 en 2 juli 2015, 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. De wet grijpt terug op referentiejaar 2014 en de 
peildatum van 2 juli 2015” vraagt LTO zich af of een andere wijze van vaststelling zou kunnen 
dienen om naar rato der fosfaatrechten uit te delen aan bedrijven die tussen referentiejaar en 
peildatum het meest gegroeid zijn: 

1. ellen van het aantal dierdagen tussen 1/1 en 2/7-2015. Het aantal dagen dat de dieren 
aanwezig zijn in de genoemde periode kan worden gebruikt om naar rato dieren (en dus 
fosfaatproductie) toe te kennen. Hoe langer dieren aanwezig waren in deze periode, hoe 
meer fosfaat er meegenomen wordt in de toekenning van rechten. 

2. Variant op de eerste is het toekennen van slechts een deel van de fosfaatexcretie. De 
dieraantallen blijven dan op de geregistreerde aantallen, maar er wordt minder fosfaat 
toegewezen bij een korte productieperiode.   

Verder is er zorg betreffende de mogelijkheden voor bedrijven om middels een creatieve 
boekhouding in I&R dieren ín de toekenning van fosfaatrechten krijgen óf juist buiten de 
fosfaatproductie houden na invoering van het stelsel (verantwoording). Hierover zijn al geluiden 
ontvangen, namelijk dat bedrijven rondom 2 juli via I&R alsnog dieren aangemeld hebben na 2 juli 
met datum in het verleden. 
Tevens nog een vraag over de toekenning, vindt deze plaats op BSN nummer of is er net als bij de 
Melkveefosfaatreferentie sprake van op naam?  
Verder krijgen ook andere dieren dan bedoeld voor de melkveehouderij, namelijk vleesvee en 
jongvee voor zoogkoeien vallend onder categorie 101&102 ook fosfaatrechten. In hoeverre is een 
aparte diercategorie uitvoerbaar voor deze sector? En wat betekent dat eventueel voor de 
berekening van de fosfaatproductie. 
Tot slot de vraag in hoeverre het mogelijk is om geen fosfaatrechten toe te kennen aan bedrijven 
die gestopt zijn in referentiejaar 2014 of tussen referentiejaar en peildatum (2/7). Deze bedrijven 
moeten zich melden bij RVO, ook in de GDI kan aangegeven worden dat het bedrijf is beëindigd. 
Ook zijn er bedrijven die voor de peildatum of in het referentiejaar het volledige geregistreerde 
melkqoutum hebben verkocht, is het niet toekennen van fosfaatrechten voor die categorieën 
mogelijk? 
 
Overzicht ontwikkeling melkveestapel 
Van CRV hebben we een overzicht ontvangen van de dieraantallen per maand t/m 1-8, die zijn 
weergegeven in onderstaande grafiek: 
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[Typ hier] 
 

  
Op basis van deze maandgemiddelden, vermenigvuldigd met een forfaitaire productie (40,6 per koe 
maal ruim 76000 melkoeien en 21,9 per pink maal 2770 stuks) is er 3,1 mln kg fosfaat meer 
geproduceerd in 2015 t/m 1 juli. Dit is nog een onderschatting van de totale productie, aangezien de 
daadwerkelijke melkproductie per bedrijf niet is meegenomen. Hoe meer dieren er vanaf 1 januari 
2015 t/m 2 juli 2015 worden meegenomen in de toekenning van fosfaatrechten, hoe meer 
overschrijding van het sectorplafond er wordt gelegaliseerd (en hoe meer er gekort danwel 
afgeroomd moet worden).  
 
Knelgevallen 
Sinds de aankondiging van het stelsel van fosfaatrechten zijn er bij de informatiecentra van LLTB, 
LTONoord en ZLTO veel mogelijke knelgevallen aangedragen door leden. Samen met VLB wordt 
bekeken of er een meldpunt en evt. format voor vastlegging kan worden gerealiseerd. De volgende 
hoofdcategorieën halen we uit de inbreng van leden: 
 

- Categorie 1: Bedrijven in een overmachtsituatie in referentiejaar en/of op peildatum wegens     
ziekte, persoonlijk leed of calamiteiten.  
- Categorie 2: Bedrijven die net voor of na 1 april 2015 gestart zijn als melkveebedrijf 
- Categorie 3: Bedrijven met onbenutte ruimte voor fosfaatproductie, onderscheiden in: 

- In reeds opgeleverde of ingebruikgenomen stal(len) 
- In stallen die zich in verschillende stadia van bouw bevinden 
- In vergunde stal(len), incl. financiële verplichtingen (NB, Wabo, Omg.verg., melding) 
- Plaatsingsruimte > Fosfaatproductie referentiejaar/peildatum 

 
Uitwerking per categorie incl. berekening omvang van benodigde fosfaatrechten vindt thans plaats.  
 
Verantwoording en Kringloopwijzer 
In het kader van verantwoording via de geborgde Kringloopwijzer worden een aantal praktische 
zaken aangedragen: 
- Overweging om bedrijfsspecifiek voordeel niet volledig te honoreren maar slechts gedeeltelijk (of 



  
 
 
 
 
 

 

[Typ hier] 
 

bijv. deel ervan, drempel of maximum) 
-Status Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX), Kringloopwijzer en Vrije bewijsleer (is eigen berekening 
fosfaatproductie eigenlijk te weigeren?) 
-Hoe omgaan met jaarovergang en evt. mogelijkheid tot saldering.  
 
Afroming 
LTO is geen voorstander van een generieke korting en heeft een aantal vragen die betrekking 
hebben op de noodzaak tot afroming. Is er bijvoorbeeld sprake van het opnemen van het 
sectorplafond van 84,9 in de wet, óf wordt het nationaal plafond van 172,9 inclusief een marge 
(krimp andere sectoren) gehanteerd om te bepalen hoe hoog de fosfaatproductie van melkvee op 
enig moment mag zijn (idem met meeweging uitzondering overig rundvee en biologisch). 
Vervolgens zijn er meerdere manieren denkbaar om onder het plafond uit te komen: 
- eenmalig korten 
- korten op basis van CBS/WUM mestproductiecijfers 
- korting uitsmeren over meerdere jaren 
- korting combineren met afroming bij overdracht van fosfaatrechten 
 

Bijlagen - Knelgevallen -nazending 
- Borging Kringloopwijzer voorbeelden uit BEP-pilot 
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Kenmerk 150903 NZO inbreng technisch overleg 
Bestemd voor EZ 
Voorbereid door  
Datum voorbereid 3 september 2015 
Doel bespreking en 
beslispunten 

Doel van notitie is input leveren aan het technisch overleg sectorpartijen 
van EZ.  

Hoofdpunten Op 2 juli jongstleden heeft de staatssecretaris van EZ haar brief over 
productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij aan de Tweede 
Kamer verstuurd. Afgelopen tijd is door EZ gewerkt aan inrichting van de 
uitwerking. Er zal zijn drie verschillende gremia ingericht: interne 
werkgroep EZ, technisch overleg sectorpartijen en bestuurlijke regiegroep. 
Het eerste overleg van de technische werkgroep is op 7 september. Ter 
voorbereiding is vanuit EZ gevraagd om een schriftelijke input ten aanzien 
van een drietal punten te weten: 
1. Wetenschappelijke onderbouwing en borging Kringloopwijzer; 
2. Welke knelgevallen worden voorzien en hoe hier mee om te gaan? 
3. In geval afroming noodzakelijk is bij gebleken overschrijding van het 

sectorale mestproductieplafond, hoe zou dit dan het beste 
vormgegeven kunnen worden? 

Hieronder treft u een schriftelijke inbreng aan welke mondeling zal worden 
toegelicht tijdens de bijeenkomst van maandag 7 september.  
 
1a. Wetenschappelijke onderbouwing Kringloopwijzer 
Via Wageningen Universiteit is de wetenschappelijk onderbouwing 
geborgd. In de bijlage 1a treft u de meest recente publicaties aan. Er 
zitten nog een drietal publicaties in de pijplijn over deelonderwerpen van 
de Kringloopwijzer. Het wetenschappelijk rapport ten aanzien van de 
rekenregel, welke de centrale motor is van de Kringloopwijzer, wordt 
binnenkort opgeleverd. Een eerdere versie kunt u vinden in bijlage 1b.  
De wetenschappelijke onderbouwing bestaat naast peer reviewed papers 
ook uit bijdragen aan wetenschappelijke congressen. Ook worden de 
Nederlandse onderzoekers door de internationale wetenschappelijke 
wereld uitgenodigd om workshops te houden.  
 
1b. Borging Kringloopwijzer 
Borging vindt op een drietal niveaus plaats.  

 1. Centrale database borgt harde datakoppeling 
De rekenregels worden voornamelijk gevoed met data die bij leveranciers, 
afnemers en andere relaties van het melkveebedrijf digitaal zijn 
vastgelegd. Deze data wordt samengebracht in één database en kan 
zonder tussenkomst van de veehouder worden uitgelezen in het 
instrument ‘de KringloopWijzer’. Dit beperkt de administratieve lasten en 
voorkomt fouten. De input voor de Centrale Database is dus grotendeels 
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rechtstreeks afkomstig van externe bronnen met harde datakoppeling. 
Deze toepassing van de KringloopWijzer wordt door de sector 
ondersteund, gefaciliteerd en geborgd, middels het project Centrale 
Database KringloopWijzer van ZuivelNL.    
 

 2. Instrument KringloopWijzer geborgd met interne check en balances  
 Deze door de KringloopWijzer geproduceerde kengetallen worden 

vergeleken met forfaitaire normwaarden. Door tegelijk  een aantal 
dwarsverbanden, waaronder de Bedrijfs Eigen Fosfaatnorm (BEP) ook te 
berekenen, valt te controleren of de Bedrijfs Eigen Excretienorm (BEX) 
berekening juist is.  

  
 3. Controleprotocol borgt controleprocedure 

Voor de KringloopWijzer is een controleprotocol opgesteld. Tevens zijn een 
aantal controlereeksen ingebouwd. Uitgangspunten controleprotocol:  
• KringloopWijzer moet opgenomen zijn in Centrale Database van 

ZuivelNL;   
• Melkveehouder verleent alle machtigingen voor aanleveren 

invoergegevens; 
• Indien melkveehouder verzoekt om bedrijfsspecifieke fosfaatproductie 

aan te tonen, dan verleent betrokkene aan  Controlerende Instantie 
(CI), NVWA en beheerder van de Centrale Database toegang tot zijn 
gegevens van de Kringloopwijzer in de Centrale Database.   
Deze melkveehouders dienen hun ingevulde KringloopWijzer te laten 
beoordelen door CI. Wanneer CI na beoordeling tot conclusie komt dat 
ingevulde KringloopWijzer aannemelijk is, wordt verklaring van 
aannemelijkheid afgegeven en mag melkveehouder de bedrijf 
specifieke fosfaat excretie hanteren.  

In de bijlage 1c treft u een nadere uitwerking.  
 
Een punt van aandacht is afrekenen specifieke fosfaat excretie. Praktisch 
gezien is het ondoenlijk om het aantal dieren af te stemmen op de excretie 
in dat zelfde lopende jaar. Om die reden is het veel beter om voor T-1 te 
kiezen als norm in het jaar T. 
Begin januari jaar T kan uitgerekend worden hoe efficiënt de koeien met 
het voer zijn omgegaan in het voorafgaande jaar. Een deel van deze mest 
zit nog in de put (van eind augustus tot eind december), en hoort bij de 
stikstof- en fosfaatexcretie die in januari jaar T berekend kan worden.  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

3 
 

 
  

2. Knelgevallen  
In de brief van 2 juli is gesteld dat het stelsel zal voorzien in een  
nader uit te werken knelgevallenvoorziening om ondernemers te 
compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van 
het referentiejaar en de peildatum.  
De verwachting is dat ondernemers in beroep gaan tegen de toewijzing 
van fosfaatrechten. Een duidelijke omschrijving van knelgevallen is 
daarom gewenst. Het beperken van knelgevallen tot overmacht situaties 
schept duidelijkheid en doet recht aan hetgeen wat in brief is verwoord. 
Over een overmacht situatie kan worden gesproken in de volgende 
gevallen: 
• ernstige langdurige ziekte van ondernemer of naaste familie,  
• dierziekte, en  
• natuurramp/brand. 

 
3.Afromen 
Afromen bij toekenning mag niet te leiden tot fosfaatrechten niveau op 
bedrijfsniveau dat onder gemiddelde van 2014 ligt. Ruimte voor 
knelgevallen en eventuele andere zaken is derhalve beperkt.  
De korting dient plaats te vinden bij de bedrijven die gegroeid zijn op het 
moment van 2 juli 2015 ten opzichte van gemiddelde van 2014.  

  
  
Bijlage(n) Bijlage 1a Overzicht van de meest recente en relevante publicaties over de 

KringloopWijzer 
Bijlage 1b Rekenregels van de KringloopWijzer 
Bijlage 1c Borging KringloopWijzer  
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Bijlage 1a Overzicht van de meest recente en relevante publicaties over de 
KringloopWijzer. 

• KringloopWijzer, goed geborgd!?, , juni 
2015 

• Rekenregels van de KringloopWijzer. Versie 4 maart 2014. J  
. 

• KringloopWijzer, goed geborgd! = Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA), adequately 
assured!? . (2013) 
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research, 2013 (Rapport / Wageningen UR Livestock 
Research 676) - 55 p. 

• De sector op zijn best - Kringloopwijzer verplicht in voorstellen van het nieuwe mestbeleid 
Livestock Research ,  (2013) Veeteelt 30 (2013)11. - ISSN 0168-7565 - p. 39 
- 39.  

• KringloopWijzer onmisbaar voor betere mineralenbenutting  Koeien & Kansen 
Nieuwsbrief 2013 (2013)38. - p. 3. 

• KringloopWijzer brengt milieuprestaties in beeld  Koeien & Kansen Nieuwsbrief 
(34). - Koeien & Kansen Nieuwsbrief 34 (2011). - p. 3. 

• Het project KringloopWijzer Melkveehouderij.  15 juli 2013 
• Project ‘Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA)’.  30 juli 

2013  
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1. Aanleiding 
Op donderdag 3 februari jl. is door Capgemini Consulting een presentatie gegeven aan (onder meer) DG 

 over de voorlopige resultaten van de studie naar sturinginstrumenten voor een veehouderij die 
na 2015 binnen de milieugebruiksruimte produceert. Op 25 februari jl. is deze presentatie door 
Capgemini nogmaals dunnetjes overgedaan in aanwezigheid van onder meer de directeur AKV1. Na 
afloop van deze presentatie is met een aantal personen binnen AKV in een soort brainstormsessie 
nagedacht over de wijze waarop na 2015 grenzen gesteld moeten en kunnen worden aan de dierlijke 
productie. De uitkomst van deze sessie bood voldoende aanknopingspunten om op door te borduren. 
Ter voorbereiding hierop is aan het cluster Mest- en Milieubeleid gevraagd een korte notitie op te 
stellen. Deze notitie is daarvan het eerste resultaat. 
 
In paragraaf 2 is allereerst kort het probleem, dat ten grondslag ligt aan de studie door Capgemini en de 
daaropvolgende discussie, omschreven. In paragraaf 3 zijn een aantal argumenten verzameld waarom 
het huidige stelsel van productierechten tot op heden in deze vorm gehandhaafd is. In paragraaf 4 is een 
korte beschrijving gegeven van een mogelijke invulling van een herzien stelsel van dierrechten vanaf 
2015. 
 
2. Inleiding 
Veel veehouderijbedrijven hebben de wens of behoefte om te groeien. De omvang van de melkveehou-
derij wordt momenteel begrensd door de EG-melkquotering, maar deze komt per 2015 vervallen2. Ter 
voorbereiding hierop is een ‘zachte landing’ voorzien door jaarlijks in de jaren 2008 t/m 2015 het 
nationale melkquotum licht te verruimen. 
 
De omvang van de varkens- en pluimveestapel wordt momenteel begrensd door het stelsel van 
dierrechten. In de Meststoffenwet staat als expiratiedatum van dit stelsel het jaartal 2015. 
 
Bij afschaffing van melkquotering en dierrechten heeft de overheid geen directe grip meer op de 
omvang van de varkens-, pluimvee- en melkveehouderij. Bij groei van de veestapel komt het realiseren 
van diverse internationale milieuverplichtingen – onder andere de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn 
Water, maar ook de Kaderrichtlijn luchtkwaliteit, de NEC-richtlijn (National Emission Ceiling), 
internationale klimaatafspraken en Natura 2000 doelen – onder druk te staan.  
 
De minister van LNV heeft begin 2008 haar toekomstvisie op de veehouderij naar de Tweede Kamer 
gestuurd. De kernboodschap van die visie is dat de veehouderij in Nederland zich binnen vijftien jaar 
moet ontwikkelen tot een duurzame veehouderij die in de samenleving gewaardeerd wordt. Kortom: 
een veehouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu. Deze visie kan alleen worden 
gerealiseerd als de veehouderij binnen de geldende milieugebruiksruimte produceert. Bezien moet 
worden of en welke sturingsinstrumenten de overheid nodig heeft om te bereiken dat de veehouderij 
binnen de milieugebruiksruimte blijft. 
 
Capgemini Consulting (i.s.m. WUR-Alterra en GIBO Groep) is gevraagd een studie uit te voeren naar 
opties voor sturingsinstrumenten voor het reguleren van de Nederlandse veehouderij3. De studie heeft 
tot doel een hulpmiddel te zijn voor de maatschappelijke discussie over de grenzen aan de groei van de 
veehouderij vanwege milieuhygiënische randvoorwaarden. 
 
De Tweede Kamer is geïnformeerd over de lopende studie en de minister van LNV heeft de toezegging 
gedaan uiterlijk voorjaar 2010 de resultaten, voorzien van een Kabinetsreactie, aan het Parlement aan te 
bieden. Capgemini bevindt zich in de eindfase van rapportage.  

                                                       
1 Op 15 maart 2010 heeft Capgemini een presentatie gegeven aan DG  van VROM. Deze heeft 
aangegeven niks te voelen voor een systeem van zelfregulering en voor horizontaal toezicht. DG  

heeft zich uitgesproken voor een stelsel van dierrechten voor de periode na 2015 
2 Quotumjaar loopt van 1 april jaar x tot 1 april jaar x+1. Betekent dit dat de melkquotering per 1 april 
2015 komt te vervallen of worden kalenderjaren aangehouden (dus per 1 januari 2015) 
3 Capgemini is opdracht gegund na openbare aanbesteding waarop zes partijen hebben ingeschreven. 
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Naar aanleiding van de conceptrapportage en de door Capgemini gegeven presentaties is binnen de 
directie AKV de vraag gerezen of niet ook zelf verkend moet worden hoe de veehouderijsector in de 
periode na 2015 binnen de milieugebruiksruimte kan produceren. 
 
3. Productierechten... 
 
3.1 ...als aanvullende maatregel in het kader van de Nitraatrichtlijn 
Het huidige systeem van productierechten strekt ertoe, door beheersing van de omvang van de 
mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van het stelsel van 
gebruiksnormen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de 
regelgeving wordt gevormd door de gebruiksnormen waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn 
moeten worden gerealiseerd. Het systeem van productierechten dient om een effectieve handhaving van 
deze normen te kunnen verzekeren en wordt gezien als een noodzakelijke, aanvullende maatregel als 
bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Nitraatrichtlijn4. 
 
3.2 ... waarborg voor evenwicht op de mestmarkt 
Bij de voorbereiding op het stelsel van regulerende mineralenheffingen (MINAS; 1998) is een ex ante-
evaluatie naar de sturingskracht van dat stelsel uitgevoerd. Conclusie destijds was dat “de invoering van 
aanvullende maatregelen tot behoud van het evenwicht op de landelijke mestmarkt als absolute 
randvoorwaarde geldt, wil het stelsel – en om het even welk ander stelsel van bemestingsnormen – 
goed kunnen functioneren” (Kamerstukken II, 30004, nr. 3). Genoemde conclusie dateert van ruim 10 
jaar geleden maar is nog immer toepasselijk. 
 
Voor beantwoording van de vraag of de productierechten op de langere termijn nog noodzakelijk zijn, is 
van belang in hoeverre er een uitbreiding van de veestapel valt te verwachten en wat – mede gelet op 
de toekomstige aangescherpte gebruiksnormen – de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling 
van de gebruiks- en afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen en de gevolgen daarvan voor de 
mestafzetkosten zijn. Naar aanleiding van de evaluatie van de Meststoffenwet 2004 werd het volgende 
geconcludeerd: “De verwachte ontwikkeling van de mestmarkt is zodanig, dat naar het oordeel van de 
regering niet alleen voorkomen moet worden dat de varkens- of pluimveestapel uitbreidt, maar er ook 
behoefte bestaat aan 
een instrumenteel aangrijpingspunt in de vorm van productierechten, om in voorkomend geval een 
reductie van de omvang van de mestproductie af te kunnen dwingen” (Kamerstukken II, 30004, nr. 3). 
 
In de Kabinetsreactie naar aanleiding van de evaluatie Meststoffenwet 2007 staat het volgende: “De 
aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen tot evenwichtsbemesting in 2015 zorgt voor een stijgende 
druk op de mestmarkt en een verwacht fosfaatoverschot van 13 miljoen kilogram in 2015. [...] Tegen 
deze achtergrond acht ik het opheffen van het stelsel van productierechten de komende jaren niet 
verantwoord”. 
 
3.3 ...ter realisatie van het mestproductieplafond 2002 
Nederland is met de Europese Commissie zowel in het derde (2006-2009) als in het vierde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn (2010-2013) overeengekomen dat de nationale mestproductie in 
Nederland het niveau van 2002 niet zal overstijgen. Deze afspraak is door de Europese Commissie als 
voorwaarde verbonden aan de derogatiebeschikking voor de periode 2006-2009 en voor de periode 
2010-2013. “De Commissie wil zo zekerstellen dat – ook bij een derogatie – de algemene milieudruk in 
Nederland als gevolg van de veehouderij niet toeneemt” (Kamerstukken II, 30004, nr. 3). Het 
mestproductieplafond voor fosfaat is in 2008 met 1,7% overschreden. Voorlopige cijfers over 2009 laten 
een overschrijding zien van 1,1%. 
 
In het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet 2007 is door het LEI onder meer studie verricht naar 
de mogelijkheid om vroegtijdig (eerder dan 2015) het stelsel van dierrechten los te laten. Conclusie: 

                                                       
4 “De Lid-Staten treffen bovendien in het kader van de actieprogramma's de aanvullende of verscherpte 
maatregelen die zij noodzakelijk achten [...] om de in artikel 1 genoemde doelstellingen te 
verwezenlijken”. 



“Evenmin is het in het licht van de evaluatie verantwoord het stelsel van dierrechten als zodanig op te 
heffen vooruitlopend op de in de wet voorziene expiratiedatum van 1 januari 2015. Een apart plafond op 
de mestproductie blijft noodzakelijk om te voorkomen dat het mestoverschot stijgt en Nederland boven 
het met de Europese Commissie afgesproken productieplafond voor stikstof en fosfaat komt” 
(Kamerstukken II, 28385, nr. 93). In het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn staat hierover het 
volgende: “Alleen door de mestproductie te begrenzen kan Nederland een doelmatig mineralenbeleid 
voeren” (Kamerstukken II, 28385, nr. 132). 
 
3.4 Conclusie 
Het stelsel van productierechten: 
1. levert een bijdrage aan realisatie van doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn (als aanvullende 

maatregel); 
2. is noodzakelijk voor het soepel laten functioneren van een stelsel van gebruiksnormen door 

verlichting van de druk op de mestmarkt; en 
3. is nodig om de nationale mestproductie binnen het met de EC overeengekomen plafond te houden. 
 
4. Productierechten na 2015 
 
4.1 Noodzaak 
Als gevolg van met name de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen tot en met 2015 (en wellicht 
ook nog na 2015) ontstaat er ruwweg een overschot aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse 
markt van 60 miljoen kg. Deze hoeveelheid dient afgezet te worden buiten de Nederlandse landbouw. 
Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 
miljoen kg P), verbranding (in 2009 circa 4 miljoen kg P) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (in 2009 
circa 7 miljoen kg P). Export van dierlijke mest is sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors 
toegenomen, althans op papier. Er is echter een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen 
(gebruiksruimte) en willen ontvangen (met name Duitse deelstaten). Daarnaast kan je de vraag 
opwerpen of grootschalige export van mineralen naar het buitenland als duurzaam aan te merken is. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren (i.i.g. sinds de invoering van MINAS) onder druk. Prijzen 
voor de afzet van mest drukken zwaar op de bedrijfsresultaten van met name intensieve 
veehouderijbedrijven. Goedkope mestafzet (afzet van onbewerkte mest binnen de regio) is onmiddellijk 
terug te zien in de financiële bedrijfsresultaten. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan ook altijd forse 
druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen kunnen oplopen 
tot € 20,- per kuub. Om de mestmarkt enigszins in balans te houden is het daarom noodzakelijk de 
dierlijke productie aan een maximum te binden en de mogelijkheid open te houden om actief een krimp 
te realiseren mocht de productie niet binnen de milieugebruiksruimte plaatsvinden en/of de mestmarkt 
te zeer onder druk staan. 
 
4.2 Motivering en aandachtpunten 
De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 
varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 
bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 
paragraaf 3) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van doelstellingen uit de 
Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van gebruiksnormen. 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 
geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen van 
algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande marktordening 
niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van belang daarbij is dat in 
die sectoren wordt ingegrepen die aantoonbaar bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Aandachtspunten: 



• Er moet (zover dit in huidige situatie nog mogelijk is) sprake zijn van een overvalstechniek om 
anticipatie zoveel mogelijk te voorkomen5; 

• De Wet dient mogelijkheid te bieden tot afroming waarbij motivering voor een dergelijke 
maatregel ook weer gegeven moet kunnen worden uit de nagestreefde doelstellingen van 
algemeen belang; 

• Er zal immer sprake zijn van hardheidsgevallen (a.g.v. niet-representatieve veebezetting op 
peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen). Er dient een adequate hardheidsregeling te 
zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen individuele besluiten. 

 
4.3 Legitimering 
Als gevolg van met name de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen tot en met 2015 (en wellicht 
ook nog na 2015) ontstaat er ruwweg een overschot aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse 
markt van 60 miljoen kg. Deze hoeveelheid dient afgezet te worden buiten de Nederlandse landbouw. 
Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 
miljoen kg P), verbranding (in 2009 circa 4 miljoen kg P) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (in 2009 
circa 7 miljoen kg P). 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 
ontvangen (met name Duitse deelstaten). Daarnaast kan je de vraag opwerpen of grootschalige export 
van mineralen naar het buitenland als duurzaam aan te merken is. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren (i.i.g. sinds MINAS) onder druk. Prijzen voor de afzet van 
mest drukken zwaar op de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Goedkope 
mestafzet (afzet van onbewerkte mest binnen de regio) is onmiddellijk terug te zien in de financiële 
bedrijfsresultaten. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan ook altijd forse druk op het systeem. Fraude 
loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen kunnen oplopen tot € 20,- per kuub. Om de 
mestmarkt enigszins in balans te houden is het daarom noodzakelijk de dierlijke productie aan een 
maximum te binden en de mogelijkheid open te houden om actief een krimp te realiseren mocht de 
productie niet binnen de milieugebruiksruimte plaatsvinden en/of de mestmarkt te zeer onder druk 
staan. 
 
Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan mest 
gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan ammoniak 
(nationaal:NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. Vraag is of er een voldoende 
motivering (legitimiteit) gevonden kan worden om vanuit het mestbeleid (Meststoffenwet) aanvullende 
maatregelen (ten opzichte van bestaande regelgeving) aan de sector op te leggen om problemen als 
ammoniak aan te pakken? In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten) staat hierover het volgende (Kamerstukken II, 30004, nr.3): “Waar 
het gaat om ongewenste locale milieugevolgen, in het bijzonder eventuele stankoverlast en 
ammoniakuitstoot, is het specifieke instrumentarium van de Wet milieubeheer en de Wet ammoniak en 
veehouderij het meest aangewezen voor de toepassing van de aan de orde zijnde lokale 
belangenafweging”. 
 
4.4 Generiek stelsel 
Een generieke beperking van de omvang van de veehouderij heeft de vorm van het huidige systeem van 
varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met rechten voor andere diercategorieën. Meest voor de 
hand liggende betreft dit rechten voor melkvee. Daarbij zouden de huidige melkquota omgezet kunnen 
worden in productierechten. 
 
Een alternatieve vorm betreft productierechten voor de niet-grondgebonden sectoren (i.i.g. varkens en 
pluimvee) en een grondgebondenheidseis voor de melkveehouderij. Onderscheid tussen niet-
grondgebonden sectoren en grondgebonden sectoren moet gemotiveerd kunnen worden vanuit 

                                                       
5 Er wordt in de sector nu reeds geanticipeerd. Melkveehouders laten overcapaciteit aan stalruimte 
bouwen in afwachting van het vervallen van het melkquotum per 1-1-2015. Zelfde signalen komen uit de 
pluimveehouderij. 



verschillen tussen sectoren en de doelstelling van het beleid: Waarom voor melkvee de eis van 
grondgebondenheid? Waarin is de legitimering gelegen voor een dergelijke zware eis? De doelstelling 
van het beleid moet ook motivering geven voor de verhouding grond:vee. Daarbij zij tevens gewezen op 
de praktische uitvoerbaarheid van een grondgebondenheidseis voor melkvee. In de huidige situatie 
bestaat er een enorme variëteit tussen melkveebedrijven als het gaat om excreties (de Handreiking 
Bedrijfsspecifieke Excretie wordt door steeds meer ondernemers aangegrepen om de voor het eigen 
bedrijf unieke mineralenhuishouding in beeld te brengen) en de gebruiksruimte voor fosfaat (a.g.v. 
differentiatie fosfaatgebruiksnormen). Een generiek norm voor grondgebondenheid zal voor de meeste 
bedrijven niet passend zijn en leiden tot veel discussies en procedures. Een grondgebondenheidseis 
vergt een reële overgangsperiode voor bedrijven om hun bedrijfsareaal op orde te brengen. 
 
Het stelsel van productierechten heeft zich bewezen als een relatief eenvoudig en robuust stelsel. 
Uitvoering en handhaving zijn beproefd. Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van 
productierechten zijn het feit dat er een schaars goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en 
dat er – en dit is het meest gehoorde bezwaar uit de praktijk – weinig stimulansen vanuit gaan om te 
innoveren. Hier valt iets tegenin te brengen. De beperkte milieugebruiksruimte vormt feitelijk het 
schaarse goed. Dit schaarse goed dient door de overheid beschermd te worden. Het middel dat hiervoor 
gekozen is ziet toe op een zo eerlijke mogelijke verdeling van het schaarse goed ‘milieugebruiksruimte’. 
De creatie van het schaarse goed ‘productierechten’ is in de Nederlandse situatie dan ook onvermijdelijk. 
De Nederlandse veehouderijsector is immer gericht op groei en verbetering van de efficiency. 
Beslissingen op het niveau van individuele ondernemers zorgen voor overdruk en milieuproblemen op 
collectieve schaal. Op welke wijze de overheid de productie ook probeert in te dammen – rechten, 
afzetovereenkomsten, verhandelbare emissierechten – er ontstaat altijd schaarste. 
 
Volgens de sector vormt het stelsel van productierechten een belemmering om te innoveren. Deze 
constatering klopt in die zin dat ondernemers middelen moeten inzetten om rechten aan te schaffen. 
Deze middelen kunnen niet ingezet worden om innovaties door te voeren. Het is echter te zwaar 
aangezet om te beweren dat productierechten elke vorm van innovatie onmogelijk maken. Het stelsel 
van productierechten vormt in zekere zin juist ook een stimulans om te innoveren. Immers, als betaald 
dient te worden voor het recht om te produceren, dan wil je ook dat de daadwerkelijke productie tegen 
zo gering mogelijke kosten plaatsvindt. Het stelsel van productierechten stimuleert ondernemers 
daarmee dus om te zoeken naar verbetering in de bedrijfsvoering om de efficiency te verhogen. 
 
Waar ondernemers vaak op wijzen is dat het huidige stelsel van productierechten geen generiek systeem 
van beloning kent bij goed gedrag. De POR-regeling is een voorbeeld op kleine schaal van beloning. 
Incentives hoeven echter niet uitsluitend gericht te zijn op mestverwerking, maar kunnen in theorie ook 
aangrijpen op andere maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van milieudoelen. 
 
4.5 Incentives 
Voorzien wordt een stelsel van productierechten met afroming bij overdracht. De mate van afroming 
wordt afhankelijk gemaakt van de aanvullende maatregelen die een ondernemer neemt dan wel heeft 
genomen om de milieubelasting te verminderen. 
 
Een voorbeeld: Een melkveehouder neemt productierechten over van een stoppende collega. De 
standaard afroming is 20%. De melkveehouder kan het percentage afroming reduceren volgens 
onderstaand schema: 
 
Gemiddeld ureumgehalte jaar 
x-1 en x-2 

Afromingspercentage 

< 18 5% 
18 – 19 7,5% 
20 - 21 10% 
22 - 23 12,5% 
23 - 24 15% 
> 24 20% 
Tabel 1: Afromingspercentage bij verschillende ureumgehalten 



 
Er kan gekozen worden voor het met terugwerkende kracht terugdraaien van afroming indien de 
desbetreffende melkveehouder binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 2 jaar) alsnog maatregelen 
neemt waarmee een verlaging van het ureumgehalte, en daarmee van de uitstoot aan ammoniak en de 
productie van mest, wordt gerealiseerd (ureumgehalte te betrekken van de melkfabrieken/-afnemers). 
Andersom kan afroming alsnog plaatsvinden indien de desbetreffende ondernemer de boel laat 
versloffen en er een stijging van het ureum wordt geconstateerd. 
 
Bovenstaande voorbeeld legt een belangrijk nadeel van een stelsel van productierechten met incentives 
bloot: het bevoordeeld de (huidige) achterblijvers. Een melkveehouderij die tot op heden geweigerd 
heeft maatregelen te treffen om zijn ureum naar beneden te brengen (stel: ureumgehalte 28) heeft na 
invoering van een stelsel van productierechten met incentives volop ruimte in zijn bedrijfsvoering om 
managementmaatregelen te treffen en zo onder afroming bij aanschaf van rechten uit te komen. Een 
melkveehouder die altijd op het scherpst van de snede heeft geopereerd (stel: ureumgehalte 17) heeft 
weinig tot geen mogelijkheden meer over om managementmaatregelen te nemen en zal daarmee dus 
altijd geconfronteerd worden met de maximale afroming. Dit probleem zou deels opgelost kunnen 
worden door bij toekenning van productierechten het ureumgehalte al te betrekken. Een dergelijke 
methode wordt gecompliceerd indien er bijvoorbeeld incentives worden doorgevoerd die zien op het 
fosfaatgehalte in voer. 
 
Een ander nadeel van een stelsel van productierechten met incentives wordt gevormd door regionale 
verschillen. Melkveehouders op zandgronden kunnen makkelijker voermaatregelen nemen om het 
ureumgehalte naar beneden te krijgen dan melkveehouders op veen. Dit is gelegen in het verschil in 
beschikbaar van maïs van eigen landbouwgrond als veevoeder. 
 
4.6 Welke diercategorieën? 
Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen reguleren. 
In de afgelopen jaren zijn ontwikkelingen zichtbaar geweest in diercategorieën die niet vanuit 
mestwetgeving begrensd zijn, die de totale fosfaatproductie hebben doen toenemen. Dit soort 
verschuivingen zijn vooral zichtbaar bij schapen en geiten en bij vleeskalveren. Welke diercategorieën 
onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een afweging tussen effectiviteit, 
uitvoeringslasten en administratieve lasten en afhankelijk van de vraag of de bijdrage van een 
diercategorie aan de belasting van het milieu een aanvullende maatregel legitimeert. 
 
In tabel 2 is de cumulatieve fosfaatproductie van de grootste diercategorieën weergegeven. 
 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 
 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 
         
1. Rundvee, melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 
2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 
3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
4. Rundvee, vleesvee 11,9 6,8% 95,5% 
5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 
6. Paarden en pony's 2,7 1,6% 99,3% 
7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 2: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2008) 
 
Uit tabel 2 vallen de volgende conclusies te trekken: 
1. Met de huidige stelsels van dierrechten en melkquota wordt circa 88,7% van de mestproductie 

begrensd6; 
2. De bijdrage van kleine diercategorieën (gerbils, herten, muizen, waterbuffels, etc.) is 

verwaarloosbaar klein; 

                                                       
6 Fokvee wordt slechts indirect begrensd. 



3. Indien de huidige onder een stelsel vallende diercategorieën uitgebreid worden met vleesrunderen, 
schapen en geiten wordt bijna 98% van de productie begrensd. 

 
De bijdragen van vleesrunderen en van schapen en geiten aan de belasting van het milieu is te gering 
om een geheel nieuw stelsel voor deze diercategorieën te legitimeren. 
 
Conclusie: Een dierrechtenstelsel zou zich moeten beperken tot de drie grootste diercategorieën (tabel 1) 
 
4.7 Compartimentering of niet? 
Door de recente ontwikkelingen in Brabant is dit een actuele vraag. Van oudsher concentreert de 
intensieve veehouderij zich voornamelijk in Oost- en Zuid-Nederland. Dit kan lokaal resulteren in hoge 
milieudruk, stank, landschapsbederf, problemen bij natuurontwikkeling en overlast in de vorm van 
ondermeer de vele transportbewegingen. De cruciale vraag is of de centrale overheid moet sturen in de 
spreiding van de veehouderij over Nederland of dat lokale overheden door middel van gericht RO- en 
milieubeleid (vergunningen) de rol op zich zouden moeten nemen. De uitkomst van de komende 
discussie in en over Noord-Brabant kan hierin doorslaggevend zijn7. 
 
4.8 Uitwisselbaar tussen diercategorieën of niet? 
Het huidige stelsel van productierechten kent beperkingen als het gaat om de uitwisselbaarheid tussen 
diercategorieën. De vraag is of dit in stand moet blijven. Om dynamiek in de sector te bevorderen kan 
overwogen worden om uitwisselbaarheid tussen diercategorieën mogelijk te maken. Dit kan echter voor 
problemen zorgen. Indien een rechtenstelsel gebaseerd wordt op bijvoorbeeld fosfaat, zegt dit nog niks 
over andere milieubelastingen die veroorzaakt worden door de verschillende diercategorieën. Om een 
voorbeeld te noemen: Indien een melkveehouderij wenst uit te breiden kan hij hiervoor de benodigde 
productierechten (uitgedrukt in fosfaatproductie per eenheid) aankopen van een varkenshouder. 
Hierdoor neemt de landelijke fosfaatproductie wellicht niet toe, maar de uitstoot van ammoniak en 
broeikasgassen wel. Indien besloten wordt rechten uitwisselbaar te maken tussen diercategorieën dient 
hiervoor een oplossing gevonden te worden, bijvoorbeeld door het opleggen van aanvullende 
maatregelen of het afromen van rechten bij overdracht om daarmee feitelijk de verhoogde belasting 
met ammoniak en broeikasgassen terug te dringen. 
 
4.9 Welke maatregelen komen in aanmerking? 
Met welke maatregelen veehouders kunnen voorkomen dat afroming plaatsvindt bij aanschaf van 
productierechten kan en moet geen star gegeven zijn. Best Beschikbare Technieken is een dynamisch 
begrip. Gedacht kan worden aan: 
• Fosfaatarm voer; 
• Stalmaatregelen zoals luchtwassers; 
• Grondgebondenheid; 
• Voermaatregelen t.b.v. laag ureumgehalte; 
• Etc. 
 
Van belang is dat maatregelen eenvoudig controleerbaar zijn aan de hand van gegevens die bij voorkeur 
via een alternatieve bron worden verkregen. Te denken valt aan ureumgehalten via melkfabrieken en 
voersamenstelling via voerleveranciers. 
 
Tot zover.  

, 31 maart 2010 
 
 

                                                       
7 Op het moment van schrijven was nog geen officieel verzoek van Noord-Brabant ontvangen om de 
compartimentering weer in te voeren. Ook vanuit de Tweede Kamer was dit signaal nog niet afgegeven. 
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1. Samenvatting 
De omvang van de veestapel heeft een grote invloed op de inspanningen die noodzakelijk zijn om binnen de 

geldende en toekomstige milieugebruiksruimte te blijven produceren. De huidige omvang van de veestapel 

wordt voor bijna 90% begrensd door het stelsel van dierrechten voor varkens en kippen en de 

melkquotering. Beide stelsels lopen per 1 januari 2015 ten einde. 

 

Bij een gelijkblijvende dierlijke productie kan met technische maatregelen (in theorie) een aanzienlijk deel 

van de emissies – zo niet alle - voorkomen worden. De vraagt dringt zich echter op of dit voldoende is, 

zowel ter realisatie van milieudoelen als vanuit  economisch (nationaal en bedrijf) en maatschappelijk 

oogpunt (dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, volksgezondheid).Daarnaast is de vraag relevant of vigerend 

milieubeleid in voldoende mate sturend is om het nemen van technische maatregelen af te dwingen en zo 

binnen de milieugebruiksruimte te produceren. Met andere woorden: is een plafond noodzakelijk? 

 

Ter realisatie van de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn zal in de komende 5 tot 10 jaar een verdere 

aanscherping van stikstof- en fosfaatgebruiksnormen noodzakelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat in de periode 

2015-2020 circa 60 tot 65 miljoen kilogram fosfaat (34 tot 37% nationale productie) buiten de Nederlandse 

landbouw moet worden afgezet1. In 2009 werd circa 40 miljoen kilgram fosfaat buiten de Nederlandse 

landbouw afgezet2. 

 

Nederland is in de onderhandelingen over het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2006-2009) met de 

Europese Commissie overeengekomen dat de nationale mestproductie, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat 

en stikstof, het niveau van 2002 niet zal overstijgen. Deze voorwaarde is opgenomen in het actieprogramma 

en de derogatiebeschikking en is voor de periode van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2010-2013) 

voortgezet. Naar verwachting zal de Europese Commissie deze voorwaarde ook aan toekomstige derogaties 

wensen te verbinden. In 2008 (definitieve cijfers) en 2009 (voorlopige cijfers) is het plafond voor fosfaat 

overschreden. 

 

Naar huidige inzichten zal voor ammoniak de NEC-doelstelling voor 2010 gehaald worden, maar die van 

2020 niet. Ook de ammoniakdepositie op de natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer 

ammoniakdepositie dan de kritische waarde die voor deze natuur opgesteld is3. 

 

De bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen bedraagt circa 11%. Deze bestaat 

voornamelijk uit methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 

landbouwgrond. De uitstoot van methaan is zeer beperkt te beïnvloeden door voermaatregelen en lift vooral 

mee op de verminderen van de uitstoot van ammoniak via stalmaatregelen. De verwachting is dat 

emissiebeperkende maatregelen de toename uitstoot van broeikasgassen bij een groei van de veestapel niet 

kan compenseren. 

 

 

 

                                                        
1 Uitgaande van een acceptatiegraad voor dierlijke mest van circa 95% in de melkveehouderij en 65% in de 

AT-sector. 
2 28 mln. export, 4 mln. verbranding, 7 mln. niet-landbouwbedrijven.  
3 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 

2008. 
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2. Inleiding 
 

De veehouderij heeft nu reeds grote moeite om binnen haar milieugebruiksruimte te blijven. Milieudoelen 

op verschillende thema’s (mineralen, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof) zullen in de komende 5 tot 10 jaar 

verder aangescherpt worden. Met het afschaffen van de melkquotering per 2015 en de expiratie van het 

stelsel van dierrechten, ook per 2015, wordt de omvang van de veehouderij niet langer direct gereguleerd.  

 

Tot nu toe past de veehouderij met haar huidige omvang door inzet van veel techniek maar net binnen de 

haar toegemeten milieurandvoorwaarden. Randvoorwaarden die, onder meer vanwege EU-richtlijnen, 

verder aangescherpt zullen worden richting een maatschappelijk verantwoorde milieugebruiksruimte. De 

veehouderij kan kiezen voor een verdere groei van de veestapel met navenant kostbare inzet van techniek en 

gedetailleerde overheidsregulering. Of  zij kan kiezen voor een beperking van de omvang van de veestapel 

die het mogelijk maakt op een meer duurzame en ontspannen wijze te functioneren binnen dezelfde 

milieugebruiksruimte. 

 

Ook de overheid zal, als publieke hoeder van de milieugebruiksruimte, moeten overwegen hoe zij in de 

toekomst de milieuimpact van de nationale veehouderij wil sturen. Alleen het stellen van technische eisen 

op bedrijfsniveau houdt, gezien de huidige omvang van de nationale veehouderij, te veel risico’s op 

toekomstige overschrijding van de milieugebruiksruimte in. Slechts een combinatie van sturen op omvang 

en op techniek zal voldoende garanties bieden voor een blijvend duurzame nationale veehouderij [ : 

Gemarkeerde is aanvulling . Past in mijn ogen niet in de inleiding omdat het al antwoord geeft op de 

vraag of er sturing op de omvang dient plaats te vinden].  
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3. Milieugebruiksruimte 
 

3.1 Inleiding 

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.  

 

Voor deze analyse kijken we naar de milieugebruiksruimte die bepaald wordt door milieudoelen voor: 

• de mineralenbelasting door bemesting met dierlijke mest (stikstof en fosfaat); 

• de ammoniakuitstoot uit stallen, beweiding, opslag en aanwending van dierlijke mest; 

• de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas); 

 

Mineralen: Richting 2015 loopt het deel van de dierlijke mest dat ter beperking van de mineralenbelasting 

buiten de landbouw moet worden afgezet op van circa 23% naar circa 34 tot 37% (uitgedrukt in fosfaat). Dit 

zal met steeds hogere mestafzetkosten gepaard gaan indien er niet op tijd economisch haalbare nieuwe 

afzetmogelijkheden worden gerealiseerd. Dit zet de handhaving van het stelsel van gebruiksnormen en de 

uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn verder onder druk. Zie verder paragraaf 2.2. 

 

Ammoniak: De Milieubalans 2009 meldt dat het onzeker is of de totale ammoniakemissie uit dierlijke mest 

binnen de EU-doelen voor ammoniak voor 2010 blijft (NEC-plafond 2010). Deze doelen zullen in de 

toekomst aangescherpt worden. De huidige depositie van ammoniak op de meeste kwetsbare 

natuurgebieden in ons land (Natura 2000, WAV-gebieden)  is nog aanzienlijk hoger dan de kritische 

waarden die nodig zijn voor een duurzaam behoud en beheer van die gebieden. Dit zet de 

bedrijfsontwikkeling op vooral de melkveebedrijven in de zones rondom de kwetsbare natuurgebieden 

onder druk omdat er nog geen NH3-beperkende maatregelen beschikbaar zijn. Zie verder paragraaf 2.3. 

 

Broeikasgassen: De reductie van broeikasgassen in de landbouw heeft tot nu toe meegelift met het mestbeleid 

(minder lachgas uit bemeste landbouwgrond). De toekomstige verlaging zal ook moeten komen door 

reductie van methaanemissies uit mestopslagen en koeien. De daarvoor benodigde technieken zijn nog 

nauwelijks ontwikkeld en kostbaar. Zie verder paragraaf 2.4. 

3.2 Mineralen 

Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 

gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (nationale plaatsingsruimte) 

echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 

Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Ter realisatie van doelen uit de 

Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zal de bemesting in de komende 5 tot 10 jaar verder teruggebracht 

dienen te worden. De milieugebruiksruimte wordt hiermee kleiner. Dit heeft gevolgen voor de 

plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Als gevolg van met name de aanscherping van de 

fosfaatgebruiksnormen in de komende 5 tot 10 jaar zal de druk op het mineralenbeleid verder toenemen als 

er geen economisch haalbare (nieuwe) afzetkanalen worden gerealiseerd door het bedrijfsleven waarbij extra 

en substantiële hoeveelheden mineralen worden afgezet buiten de Nederlandse landbouw of naar de 



Nederlandse akkerbouwgronden. Bij het huidige productieniveau ontstaat er in 2020 ruwweg een overschot 

aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt van 60 tot 65 miljoen kg P2O5 (ter illustratie: de totale 

mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat). Dit betekent dat voor 34 tot 

37% van de nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te worden. 

Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 miljoen kg 

P2O5), verbranding (circa 4 miljoen kg P2O5) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (circa 7 miljoen kg P2O5). 

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 ontvangen. 

De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar op 

de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan 

ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen 

kunnen oplopen tot € 20,- per kuub (figuur 1). 

Hogere prijzen in 2006/2007 worden door de sector mede toegeschreven aan prijsafspraken van 

intermediairs om snel investeringen in AGR/GPS-apparatuur terug te willen verdienen.  

Figuur 1: Prijs afzet dierlijke mest voor de jaren 2005 t/m 2008 (bron: LEI-BIN) [nog aanvullen met 2009] 

De intensieve pluimveehouderij heeft voldoende alternatieven voor afzet van overschotsmest. De 

verwachting is dat deze sector in de komende 10 jaar haar volledige overschot kan afzetten in het buitenland 

of aan de pluimveemestverbranding4 (zeker als de geplande tweede installatie operationeel wordt). De 

melkveehouderij kan een groot deel van de eigen productie op eigen grond kwijt. Belangrijke voorwaarde 

hierbij is dat de derogatie behouden blijft. Door de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen zal het 

noodzakelijk blijken de N/P-verhouding van de mest omhoog te krijgen om tot een maximale benutting van 

de eigen mest te komen. Dit kan door voermaatregelen en/of mestscheiding. Een eventueel overschot zal zijn 

weg vinden op de nationale markt en vooral concurreren met varkensmest. De intensieve varkenshouderij 

zal de grootste moeite hebben om overschotsmest af te zetten. Derogatiebedrijven nemen geen tot weinig 

varkensmest af. De varkenshouderij is afhankelijk van plaatsingsruimte in de AT-sector. Op zand wordt de 

ruimte die de gebruiksnorm dierlijke mest biedt redelijk tot goed benut, op klei is dit niet het geval (figuur 

2). De varkenshouderij zal, met dalende gebruiksnormen, alternatieve afzetkanalen dienen te vinden zowel 

binnen (akkerbouw) als buiten de Nederlandse landbouw. 

In 2009 en 2010 is de export van varkensmest fors toegenomen [hoeveel?]. Onduidelijk is op dit moment 

hoeveel van de geëxporteerde varkensmest voldoet aan de eisen van Verordening 2003/2003 (hygiëniseren). 

De weerstand, vooral bij Duitse overheden, tegen de massale import van varkensmest uit Nederland is 

groeiende. Angst voor import van dierziekten en ontwrichting van de eigen (mest)markt lijkt groot. Een 

aantal Duitse Deelstaten denkt aan het stellen van aanvullende eisen aan geïmporteerde Nederlandse 

varkensmest. Vraag is wat het effect is van aanvullende hygiëne-eisen voor de export van bewerkte 

varkensmest [vraag : Hoe hard zijn deze geluiden. Antwoord: Hard. Ondermeer brieven van Duitse 

deelstaten en mondelinge mededelingen in overleggen tussen NL (AID/DR) en Duitsland]. 

Figuur 2: Benutting van plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat in dierlijke 

mest in 2007 (bron: CBS) [ : Wat te doen met deze kaartjes? Onduidelijkheid over wijze van berekenen 

‘benutting’ is nog steeds niet opgelost] 

Samenvattend: 

• Bij gelijkblijvend mestproductie en dalende milieugebruiksruimte (strengere bemestingsnormen) groeit

het overschot op de Nederlandse markt van 40 miljoen kilogram in 2009 (23% van de huidige nationale

4 De daling van de afzetprijs voor pluimveemest in 2008 wordt toegeschreven aan de start van de 

pluimveemestverbranding op de Moerdijk. 
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fosfaatproductie in de veehouderij) naar 60 tot 65 miljoen kilogram fosfaat in 2020 (34 tot 37% van de 

huidige nationale fosfaatproductie in de veehouderij); 

• De afzet buiten de Nederlandse landbouw bedroeg in 2009 circa 40 miljoen kilogram fosfaat;

• De pluimveehouderij en melkveehouderij hebben waarschijnlijk voldoende afzetmogelijkheden voor

overschotsmest. De varkenshouderij zal nieuwe afzetkanalen moeten aanboren, zowel binnen als buiten

Nederland;

• De export van varkensmest staat onder druk. Duitsland denkt aan het stellen van aanvullende eisen.

3.3 Ammoniak 

Het Nederlandse ammoniakbeleid wordt bepaald door een bindende EU-doelstelling voor de 

ammoniakemissie in 2010 (NEC-doelstelling5), die voor de landbouw leidt tot een ammoniakplafond van 114 

kton. Deze doelstelling is  een internationaal overeengekomen  tussendoel op basis van het nu maximaal 

haalbare. Voor de lange termijn geldt nationaal de ecologisch bepaalde doelstelling van het NMP4. Om tot 

een adequate bescherming van de natuurgebieden te komen zou uiteindelijk de nationale emissie in 2030 tot 

30 á 55 kton omlaag moeten. Daarnaast geldt gebiedsgericht depositiebeleid om de invloed van bronnen van 

ammoniak dichtbij kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000, WAV-gebieden) te reduceren. 

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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De ammoniakemissie die 

samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het meest afgenomen van alle 

diercategorieën (Figuur 2). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste bron van ammoniak. De 

emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal koeien tot 2008 is afgenomen, 

maar vooral omdat koeien minder in de wei staan of zelfs permanent op stal worden gehouden. De toename 

van de veestapel in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de 

afname van de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 

werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de grotere veestapel6. 

Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte landing’ ) 

zal de melkveehouderij in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van…. In 2015 zal daarmee de 

ammoniakemissie in Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan de NEC-doelstelling voor 2010. 

Naar verwachting zal voor 2020 een strengere NEC-doelstelling worden opgelegd. Deze NEC-doelstelling 

zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden gerealiseerd als de melkveehouderij 10% 

of meer groeit richting 2020. Toch zal de ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is 

te danken aan de emissiearme huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De 

conclusie voor wat betreft ammoniak is dan ook dat de NEC doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden 

maar dat bij een te verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie in gedrang komt. 

Ook de ammoniakdepositie op de natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer 

ammoniakdepositie dan de kritische waarde die voor deze natuur opgesteld is7. [deze alinea aanvullen met 

recenter materiaal. Ondermeer studie i.h.k.v. de motie Polderman] 

Relevante doelen Ammoniak: 

• NEC 2010: 128 kton (totaal) (aandeel landbouw +/- 114 kton)

• NEC 2020: nog vast te stellen

• Maximale depositie Natura2000: nog vast te stellen

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Landbouwhuisdieren - 

rundvee 

134.300.000 92.930.000 69.220.000 58.300.000 56.420.000 58.140.000 58.470.000 

5 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 

emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 
6 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-publicatienummer 
500081015 
7 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



Landbouwhuisdieren - 

varkens 

68.320.000 52.420.000 38.160.000 32.820.000 35.080.000 35.850.000 30.970.000 

Landbouwhuisdieren - 

pluimvee 

21.070.000 20.680.000 20.770.000 17.010.000 15.040.000 14.220.000 16.250.000 

Kunstmest 13.510.000 12.820.000 11.110.000 11.870.000 13.250.000 12.000.000 12.000.000 

Landbouwhuisdieren - 

overige dieren 

623.1 886.8 1.027.000 1.152.000 1.100.000 1.151.000 1.243.000 

Landbouwbedrijven 

(SBI:0) 

    27.71 30.59 27.61 29.31 29.31 

Landbouw - totaal 237.800.000 179.700.000 140.300.000 121.200.000 120.900.000 121.400.000 119.000.000 

 

Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen nodig. 

Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de melkveehouderij 

kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige melkveestallen worden 

beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de koeien, maar slecht 

voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om meer 

koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 

ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke behoefte 

van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de stallen duurder en 

zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen van GLB-

marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang. 

3.4 Broeikasgassen 

In het kader van het programma Schoon en Zuinig heeft het kabinet zich voorgenomen om: 

• De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 tot 30% te verminderen vergeleken met 1990 (afhankelijk 

van internationale ontwikkelingen). 

• Het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  

• Het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale 

energiegebruik.  

Internationaal is Nederland, via het Kyoto-protocol verplicht om de broeikasgassen in 2012 met 6 procent te 

verminderen (t.o.v. niveau 1990). De Milieubalans 2009 meldt dat de Nederlandse landbouw voor 11 % 

bijdraagt aan de nationale broeikasgasemissie. Voor de veehouderij gaat het daarbij vooral om de overige 

broeikasgassen methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 

landbouwgrond. Er zijn geen aparte verplichte beleidsdoelen voor de reductie van broeikasgassen uit de 

landbouw. Wel heeft de overheid op vrijwillige basis in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 

afspraken gemaakt met de sector die neer komen op het realiseren van een evenredige bijdrage door de 

landbouw aan de beleidsdoelen van het programma Schoon en Zuinig. 

 

De totale broeikasgasemissie uit de landbouw was in 2006 met 18% gedaald ten opzichte van het 

referentiejaar 1990. Deze reductie is vooral een gevolg van een lagere lachgasemissie uit bemeste bodems als 

gevolg van het aangescherpte mestbeleid. De methaanemissie is slechts met enkele procenten gedaald als 

gevolg van minder vee. De verdere verlaging van methaanemissies is afhankelijk van de wijze waarop (de 

mestopslagen bij) stallen worden ingericht en van het beïnvloeden van pensfermentatie bij koeien. Het eerste 

zal gedeeltelijk mee kunnen liften met maatregelen om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Het 

beïnvloeden van pensfermentatie vergt aangepast veevoer. Met techniek is nog veel mogelijk als er de juiste 

prikkels komen. Broeikasgasbeleid is nog in opbouw: er zijn nog geen broeikasdoelstellingen voor de 

landbouw/veehouderij en er heeft nog geen vertaling plaatsgevonden naar bedrijfsgerichte normen. Aanpak 

vanuit de overheid tot nu toe is gericht op onderzoek/innovaties ontwikkelen, stimuleringsbeleid en op 

vrijwillige basis (via convenant Schoon en Zuinig). Overigens is ten opzichte van de andere sectoren de land- 

en tuinbouw sector het verst gevorderd tot op heden. 

 

De veehouderij is zich pas sinds kort bewust aan het worden van hun rol in het klimaatvraagstuk. Om deze 

bewustwording te bevorderen en om de ontwikkeling van maatregelen te bevorderen is er het Reductieplan 

Overige Broeikasgassen. Hiermee is het klimaatbeleid voor de veehouderij duidelijk nog in de startfase. 

 



In de CLM-studie naar de gevolgen van het wegvallen van het melkquotum is ingeschat dat de 

broeikasgasemissies uit de melkveehouderij in 2015 ten opzichte van de huidige emissie nog niet 

substantieel verminderd zullen zijn. De bereikte reducties zullen ongeveer te niet worden gedaan door de 

emissieverhoging als gevolg van de ingeschatte 8% groei van de melkveestapel. [aanvullen met Polderman] 

3.5 Conclusies 

 

 



4. Dierenwelzijn en omvang veehouderij 
 

In hoofdlijnen gaat het bij het dierenwelzijnsbeleid om drie maatregelen die gericht zijn op het beter 

tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften en gedrag van de dieren: 

1. het vergroten van het leefoppervlak van de dieren in de stallen (meer ruimte); 

2. het gebruik van stro als afleidingsmateriaal om te kunnen wroeten en scharrelen;  

3. het bieden van de mogelijkheden van buitenuitloop en weidegang. 

4.1  Ruimer leefoppervlak per dier 

Verwacht wordt dat de eisen voor het leefoppervlak van de dieren de komende jaren worden aangescherpt, 

ofwel via EU- of nationale wetgeving of via marktwerking (diervriendelijke producten die voldoen aan de 

bovenwettelijke welzijnseisen van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming).  

 

Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat in de huidige stallen minder dieren gehouden zullen kunnen 

worden. De wet- en regelgeving is voor de grote veehouderijsectoren verschillend: 

• melkvee:  AMvB-welzijn melkveehouderij is in voorbereiding. Bevat o.a. ruimere 

leefoppervlaktenormen. 

• varkens:  per 2013 is in heel de EU voor dragende fokzeugen de groepshuisvesting verplicht, betekent 

o.a. meer leefoppervlak per dier. Voor vleesvarkens gaat NL, in afwijking van de EU, de 

leefoppervlaktenorm per 2013 licht aanscherpen; verdere aanscherping zal plaatsvinden in afwachting 

van de aanpassing van de Europese welzijnsrichtlijn voor varkens (voorzien in 2014 met waarschijnlijk 

ruime overgangstermijnen). 

• Pluimvee:  de leefoppervlakte per legkip neemt per 2012 toe door het verbod op de legbatterij. Voor de 

alternatieve systemen (scharrel, vrije uitloop, biologisch) gelden Europese normen voor de 

leefoppervlakte, die strenger zijn dan van de kooien. Voor vleeskuikens treedt eind 2010 de Europese 

welzijnsrichtlijn in werking. De gemiddelde bezetting moet dan terug van 45 kg/m2 naar maximaal 42 

kg/m2. 

Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 

uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 

stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok).  

 

Daarnaast is er een toenemende tendens dat supermarkten, foodservice en cateraars, inspelend op de 

consumentenvraag en hun streven zich te onderscheiden, in toenemende mate vragen om dierlijke 

producten met extra welzijnsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen met een 

meerprijs voor de gemaakte meerkosten. Deze eisen hebben o.a. betrekking op een grotere leefruimte voor 

de dieren. Voorbeelden zijn het 1-ster varkensvlees dat medio 2011 in alle AH-winkels het gangbare 

varkensvlees zal vervangen; de sterke groei van de afzet van scharrelpluimveevlees bij AH en andere 

retailers. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal dit ertoe leiden dat er in een deel van de huidige stallen 

minder dieren gehouden worden.  

 

Een tweede gevolg van ruimere leefoppervlaktenormen is dat het NH3-emissie per dierplaats toeneemt. In 

de gesloten stalsystemen van de varkens- en de pluimveehouderij betekent dit dat er verdergaande 

maatregelen moeten worden genomen om binnen de normen van het Besluit ammoniak huisvesting te 

blijven: toepassen van luchtwassers op een groter deel van het varkensbedrijf (saldering) en verdergaande 

mestdroogtechnieken in de pluimveehouderij.  

In de melkveehouderij wordt vrij algemeen (80%) weidegang toegepast. In de weide treedt een lagere NH3-

emissie op dan bij de huidige stalsystemen. Winst zal moeten worden geboekt bij de stalsystemen, maar dan 

ontstaat het dilemma van de weidegangemissie.  

4.2  Gebruik van stro 

Ten algemene leidt het gebruik van stro/strooisel tot een grotere emissie van fijn stof. De grootste 

knelpunten liggen hier in de pluimveesector. Technieken zijn in voorbereiding en gereed voor introductie en 

uittesten in de praktijk. In de varkenssector biedt het gebruik van gecombineerde luchtwassers 

mogelijkheden om fijn stof emissies terug te brengen. 



4.3 Buitenuitloop en weidegang 

Vanuit een oogpunt van imago, maatschappelijk draagvlak en wellicht dierenwelzijn is er een toenemende 

tendens om dieren ook deels buiten te houden en weidegang te bieden. Deze ontwikkeling wordt vooral 

vanuit de markt aangestuurd (duurzame marktsegmenten met Beter Leven kenmerk van de 

Dierenbescherming). Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de ammoniak- en geuremissies toenemen en 

dat het moeilijker wordt om te voldoen aan de wettelijke emissienormen per dierplaats. De situatie is 

verschillend voor de varkens- en pluimveehouderij. In de varkenshouderij worden, behalve in de 

biologische varkenshouderij, nauwelijks varkens buiten gehouden. Vanwege de gezondheidsrisico’s en de 

grotere milieu-emissies wordt hier de komende jaren geen grote ontwikkeling verwacht. De sector zal vooral 

zoeken naar welzijnsverbeterende maatregelen in gesloten maar transparante stalsystemen (daglicht, veel 

glas etc.). 

 

In de pluimveehouderij is het houden van kippen in de buitenuitloop (overdekte uitloop of vrije uitloop) al 

meer ingeburgerd. De gezondheidsrisico’s (risico op besmetting met vogelgriep) blijven bestaan en worden 

kritisch gevolgd door de sector. Milieutechnisch gezien levert de buitenuitloop op pluimveebedrijven 

nauwelijks een bijdrage. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) (mei 2009) is vastgelegd dat bij het 

toetsen van milieuvergunningen voor pluimveebedrijven met een vrije of overdekte uitloop de 

ammoniakemissie uit deze uitloop verwaarloosbaar klein is en dat hiermee geen rekening hoeft te worden 

gehouden. Vanuit milieuoogpunt is er geen belemmering voor het houden van kippen in een uitloop. 

In de melkveehouderij wordt weidegang nog steeds vrij algemeen toegepast. 

 

Beweiding heeft een aantal effecten op het milieu. Minder beweiding leidt tot lagere mineralenverliezen en 

lagere mineralenoverschotten, met name voor stikstof, maar ook voor fosfaat. Het belangrijkste verschil 

tussen beweiding en het gehele jaar opstallen is de plaats waar de mest en urine terechtkomen: deels in de 

weide of alles in de stal. In de weide deponeert het vee mest en urine met een grote hoeveelheid op een klein 

oppervlak (puntbelasting), waardoor de mineralen hier niet of in ieder geval niet op korte termijn benut 

kunnen worden en de kans op verliezen groter is. Mest en urine opgevangen in de stal kan men als meststof 

gebruiken. De mineralen kunnen dan beter benut worden en de aanvoer van (kunst)meststoffen kan 

verkleind worden bij een gelijkblijvende opbrengst. Bij volledig opstallen kan op deze wijze de aanvoer van 

stikstof met circa 50 kg per ha per jaar dalen. Daarnaast heeft beweiding effect op de vorm van de 

stikstofverliezen. Bij beweiding vindt meer nitraatuitspoeling en denitrificatie plaats en is ook de emissie van 

lachgas groter, terwijl bij het opvangen van mest en urine in de stal en het uitrijden de vervluchtiging van 

ammoniak groter is. Afhankelijk van de ruwvoervoorziening op een bedrijf en van de gemaakte keuzen bij 

de uitvoering van het beweidingsysteem kan het effect van beperking van de beweiding op de totale 

stikstofverliezen per geval sterk verschillen. Algemeen geldt dat een beperking van de beweiding altijd de 

mogelijkheid biedt tot verlaging van de totale stikstofverliezen8. 

 

De laatste jaren stabiliseert de volledige of gedeeltelijke weidegang zich op 80% (strookt niet met gegevens 

LEI! Zie tabel 1). Schaalvergroting kan aanleiding zijn om af te zien van weidegang. Sinds een aantal jaren 

fungeert de Stichting Weidegang (waarin diverse ketenpartijen en de dierenbescherming zijn 

vertegenwoordigd) als pleitbezorger en stimulator van weidegang. 

 

Beweidingssysteem (% koeien) 2006 2007 2008 

Koeien volledig op stal 20 23 30 

Beperkte weidegang 57 55 51 

Onbeperkte weidegang 23 22 19 

Tabel 1: Ontwikkeling weidegang 2006-2008 (bron: LEI-Binternet) 

   

4.4 Conclusies: 

• Bij het aanscherpen van de leefruimtenormen per dier zullen er minder dieren binnen de huidige stallen 

gehouden kunnen worden. 

• Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 

uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 

                                                        
8 ASG, Weidegang in beweging, PraktijkRapport Rundvee 81, november 2005 



stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok). De mate waarin dat zal optreden is 

afhankelijk van marktperspectieven en de aanwezige financieringscapaciteit.  

• Voor de intensieve veehouderij zijn de technieken aanwezig en worden deze ook toegepast om de extra 

milieu-emissies per dierplaats bij een grotere leefoppervlakte binnen de wettelijke normen te houden 

(luchtwassers varkenshouderij, droogtechnieken pluimveehouderij). Voor de melkveehouderij zijn deze 

technieken nog maar zeer beperkt, en vooralsnog met dierenwelzijnsnadelen, beschikbaar. 

• Vanwege de gezondheidsrisico’s zal er naar verwachting geen grote ontwikkeling zijn naar 

buitenuitloop voor varkens. Voor pluimvee zijn er geen belemmeringen vanuit milieuoogpunt voor het 

houden van kippen in een uitloop. Uit oogpunt van maatschappelijk draagvlak scoort weidegang van 

melkvee zeer positief en draagt op diverse punten bij aan een verhoogd dierenwelzijn. Op termijn kan 

door het voorschrijven van NH3-beperkende maatregelen in melkveestallen stalhuisvesting leiden tot 

een lagere NH3-emissie dan weidegang.  



5. Effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel 

5.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten 

In discussies over een eventuele krimp van de Nederlandse veestapel wordt regelmatig de vraag gesteld of 

we op niet hiermee de ongewenste effecten van onze veehouderij naar het buitenland exporteren (‘eigen 

stoepje schoonvegen”). Deze paragraaf verkent een aantal overwegingen die in deze discussie gehanteerd 

kunnen worden. De tekst is deels gebaseerd op een PBL-LEI-onderzoek uit 2007 van het door Milieudefensie 

bij de Tweede Kamer ingediende burgerinitiatief “Stop fout vlees”. Hierbij stelde Milieudefensie voor om de 

Nederlandse intensieve veehouderij te halveren. 

 

Die hieronder opgesomde overwegingen richten zich op  de buitenlandse milieu- en ruimte-effecten van een 

beperking van de Nederlandse veestapel. Overwegingen: 

• Bij een gelijkblijvende vraag naar vlees en zuivel zal een krimp  van de Nederlandse veestapel altijd 

leiden tot een groei van veehouderij elders. Aangezien de Nederlandse veehouderij zich vrijwel 

uitsluitend richt op de West-Europese markt, zal die verplaatsing van de productie zich vrijwel geheel 

richten op West-Europa. 

• De lokale emissies van stikstof, fosfaat en ammoniak zullen met de productie meeverhuizen. Echter , die 

emissies zijn voor wat hun ecologische gevolgen gebonden aan Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn 

Water,Nitraatrichtlijn,  Natura 2000). Terwijl het realiseren van de met deze richtlijnen gewenste 

milieukwaliteit vanwege de hoge veedichtheid in ons land moeilijk is, is dat in veel andere EU-regio’s 

makkelijker. Daarnaast geldt voor de grotere bedrijven overal de IPPC-richtlijn, die toepassing van ‘best 

beschikbare’ emissiereductietechnieken voorschrijft. Overigens zal ook in de andere EU-lidstaten evt. 

uitbreiding met name plaatsvinden in regio’s waar nu ook al veel intensieve veehouderij zit en waar ook 

stringente milieueisen gelden (zie bijv. Povlakte Italie, Noordrein westfalen, Niedersachsen (vechta). 

• [Opmerking : “ Deze hele passage vind ik zeer ver gezocht. Mijn beeld over soja gebruik in NL is 

juist een heel andere.Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de 

grondstoffen van het veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge 

bijproducten). De rest bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals 

soja. Een wijd verbreid misverstand is verder dat de granen die in het veevoer worden verwerkt 

concurreren met granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en 

de watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet 

geschikt voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is 

derhalve gericht op de productie van veevoergranen. De situatie ligt veel gecompliceerder en 

genuanceerder. Schrappen wat mij betreft”]. Ten opzichte van andere Europese landen gebruikt de 

Nederlandse veehouderij meer soja per kg product (ca 20% meer dan Europees gemiddeld).  Een 

verplaatsing van Nederlandse veehouderij naar elders in Europa zal daardoor een beperkte verlaging  

van het Europees gebruik van soja tot gevolg hebben. Dit leidt tot een kleiner ruimtebeslag in de 

sojaproducerende landen. Echter in Europa leidt het tot extra ruimtebeslag voor veevoerproductie. Of 

dit per saldo voor het ruimtegebruik gunstig uitpakt hangt af van de keuze van voedergewassen. 

Vooralsnog is soja qua ruimtegebruik een relatief efficiënt gewas. Tegelijkertijd draagt het wel bij aan de 

doelstelling om veehouderij meer te baseren op regionale West-Europese voer-mest kringlopen. Tevens 

is het voor de EU makkelijker om duurzaamheid te realiseren bij in Europa geproduceerd veevoer dan 

bij veevoer uit andere delen van de wereld. 

• Met een verplaatsing van de veehouderij verhuizen ook de aan veehouderij verbonden 

broeikasgasemissies mee. Voor Nederland draagt dit bij aan het realiseren van het nationale plafond 

voor deze emissies. Aangezien andere EU-landen ook gebonden zijn aan nationale quota, zullen zij de 

extra emissie moeten compenseren met extra maatregelen binnen de veehouderij of in andere sectoren. 

• Nederland heeft vanuit mondiaal perspectief gezien een veehouderij met een uitzonderlijk hoge 

productie-efficiency (veel productie per kg veevoer) en milieuefficiency (weinig emissies per kg 

product). Verplaatsing van deze veehouderij  naar minder efficiënte regio’s zou daarom tot meer 

ruimtebeslag en meer milieuemissies kunnen leiden, terwijl juist vanwege de groeiende vraag naar 

voedsel gestreefd wordt naar een mondiale landbouw die efficiënter met ruimte en milieu omgaat.  
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5.2 Economische effecten 

In opdracht van het ministerie van VROM heeft het LEI een studie (quick scan) verricht naar de 

(sociaal)economische effecten van een krimp van de veehouderijsector9. De twee vragen die in deze studie 

aan de orde kwamen waren: 

1. Welke productiebeperking moet gerealiseerd worden om tot een evenwicht op de mestmarkt te komen; 

2. Welke stakeholders hebben economisch voordeel en welke hebben een economisch nadeel bij een 

krimp. 

 

Onder evenwicht op de mestmarkt werd in deze studie verstaan een mestproductie waarbij alle rundvee- en 

alle varkensmest nationaal geplaatst kan worden. Voor pluimveemest zijn voldoende afzetkanalen 

beschikbaar (export, verbranding) zodat het voor deze sector niet noodzakelijk is om nationaal alle mest te 

kunnen plaatsen. Volgesn LEI is er, op basis van de huidige inzichten, in de periode 2015-2020 geen 

afzetruimte voor 50 miljoen kilogram stikstof en 21 miljoen kilogram fosfaat uit rundvee- en varkensmest. 

LEI heeft twee scenario’s onderzocht: 

1. Krimpscenario A: Een proportionele krimp in verschillende diercategoriën waarbij de handel in 

fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde regio is toegestaan; 

2. Krimpscenario B: Een productiebeperking door het instellen van een plafond voor de productie van N/P 

waarbij de handel in fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde 

regio is toegestaan. 

 

In scenario A is een proportionele krimp van van de veestapel van 19,5% noodzakelijk om evenwicht op de 

mestmarkt te krijgen. In scenario B gaat om een krimp van 12% in het aantal melk- en kalfkoeien, 30% in het 

aantal fokvarkens en 35% in het aantal vleesvarkens. 

 

Het totale saldo uit de akkerbouw en veehouderij daalt in scenario A mogelijk met 15% ofwel € 725 miljoen 

en in scenario B mogelijk met 8% ofwel € 372 miljoen. De verschillen per sector zijn groot. Scenario A is 

vooral nadeling voor de melkveehouderij en de vleeskalverenhouderij omdat in dit scenario fosfaatquota 

niet verhandelbaar zijn tussen sectoren. Scenario B is vooral voor de vleesvarkenshouderij ongustig gezien 

de relatief hoge prijs voor fosfaatquota. De akkerbouw loopt vooral inkomsten mis uit mestacceptatie 

waardoor het saldo in beide scenario met circa 4% ofwel € 60 miljoen daalt. In de studie is niet gekeken naar 

het effect van een krimp van de veestapel op mogelijke besparingen op milieu-investering op de thema’s 

ammoniak, broeikasgassen en fijn stof. 

 

In scenario A daalt het inkomen van een melkveebedrijf met gemiddeld € 12.800,- en in scenario B met € 

5.300,-. In scenario A daalt het aantal arbeidsplaatsen in de keten en onder stakeholders met maximaal 39.000 

(waarvan 7.000 in de primaire sector). De netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 2,3 miljard. In 

scenario B daalt het aantal arbeidsplaatsen met maximaal 32.000 (waarvan 5.000 in de primaire sector). De 

netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 1,9 miljard. In deze uitkomst is nog geen rekening 

gehouden met de inventiviteit van de toeleverende en verwerkende bedrijven, waar het gaat om het vinden 

van alternatieve activiteiten en grondstofleveranciers. 

5.3 Conclusies 

                                                        
9 LEI, Economische gevolgen van een krimp van de veestapel; Quick scan naar winnaars en verliezers, LEI-

rapport 2010-010, maart 2010. 



6. Legitimering beperking omvang veehouderij 

6.1 Historie dierrechtenstelsel 

Het dierrechtenstelsel dat momenteel in de Meststoffenwet is opgenomen, is stapsgewijs geïntroduceerd. 

 

De eerste stap bestond uit de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 1985. Met die wet 

werden voor het eerst beperkingen gesteld aan de productie van mest. In de memorie van toelichting10 werd 

de reden daarvoor aangegeven: Indien niet tot de voorgestelde maatregelen wordt gekomen zal de omvang van de 

mestproblematiek, welke inmiddels reeds onaanvaardbare vormen heeft aangenomen, nog verder toenemen. Genoemd 

kunnen worden ophoging van mineralen en zware metalen in de bodem en verontreiniging van het grondwater (p.8). 

Primair een mineralen- en zware metalenprobleem dus. Met de introductie van de nieuwe Meststoffenwet in 

1987 werd de regeling van mestproductierechten, door middel van een (tweede) nota van wijziging11, 

overgeheveld naar die wet. [Opmerking : nog uitbreiden met tekst over deze samenvoeging en 

uitbreiding tot andere diersoorten]. 

 

De tweede stap was de introductie van varkensrechten in 1998 met de Wet herstructurering varkenshouderij 

(Whv). De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel was de uitbraak van klassieke varkenspest in 

1997. In een brief van 10 juli 199712 ging de toenmalige minister van LNV, Van Aartsen, in op de n.a.v. deze 

varkenspest noodzakelijk gebleken herstructurering van de varkenshouderij. Daarbij werd een aantal 

maatregelen aangekondigd om de varkenshouderij te herstructureren op het gebied van dierenwelzijn, 

diergezondheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste maatregel was de introductie van een 

stelsel van varkensrechten. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Whv13 werd nader 

ingegaan op de doelstellingen van de introductie: De maximering van het aantal varkens door invoering van een 

systeem van varkensrechten dient ter verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van het milieu. Daarbij draagt 

het stelsel overigens bij aan een – versnelde – realisatie van aangescherpt beleid op het vlak van dierenwelzijn (p. 3). 

Primair milieu dus, en secundair dierenwelzijn. De milieudoelstelling werd nog gepreciseerd: Het in het 

onderhavige wetsvoorstel neergelegde stelsel van varkensrechten, houdende een maximering van de aantallen varkens 

die op de bedrijven worden gehouden, dient primair om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en 

handhaving van de aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen naar het milieu in het 

kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (p. 3-4). Verder werd een verbinding gelegd met 

ammoniak: bedrijven die varkensrechten verwe[r]ven zullen direct moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor 

stallen, welke worden gesteld krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij (p. 5).  

 

De derde stap bestond uit de introductie van pluimveerechten in de Meststoffenwet in 2001. Hiermee werd 

een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag 

worden gehouden. Dit plafond kwam voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. In de 

memorie van toelichting14 werd daarvoor de volgende reden opgegeven: De met deze groei [van de 

pluimveestapel] gepaard gaande toename van de mestproductie vormt een bedreiging voor de realisatie van de nationale 

doelstellingen in het kader van het mestbeleid, zoals deze zijn neergelegd in de Integrale Notitie mesten ammoniakbeleid 

(kamerstukken II, 1995/96, 24 445, nr. 1; hierna: Integrale Notitie). Zij vormt daarnaast een bedreiging voor de 

effectuering van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 

december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 

375), de zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn. 

 

De vierde stap ten slotte was de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 

intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 

(vereenvoudiging productierechten)15. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 

(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten eveneens 

                                                        
10 Kamerstukken II 1984/85, 18 695, nr. 3. 
11 Kamerstukken II 1985/86, 18 271, nr. 11. 
12 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
13 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3. 
14 Kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 3. 
15 Staatsblad 2005, nr. 480. 
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in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel van varkens- en 

pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest mede in het licht 

worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat en stikstof 

in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting16 meldde daarover het volgende: Het 

systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het 

«volume» – van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 

gebruiksbeperkingen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt 

gevormd door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen tot de 

kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten worden gerealiseerd, moeten 

de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving van deze normen te kunnen verzekeren, worden 

gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn (p. 3-4). Voor 

varkens en pluimvee werd de voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de 

verwachte forse toename van aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee 

kon het productierecht vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. Dit 

argument vervalt na het vervallen van de melkquotering per 2015. De overige diercategorieën waren beperkt 

in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en marktperspectieven. 

6.2 Expiratie 2015 

Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans artikel 77) 

de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Er werd gekozen voor 

een expiratiedatum van 1 januari 2015. Als argumentatie daarvoor werd in de memorie van toelichting het 

volgende genoemd: Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep 

verhandelbare rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 

stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 januari 2015 als 

expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de eerder aangehaalde brief aan de 

Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij het eerder aangehaalde 

wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van 

evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de 

aanloop daarnaar toe zullen de fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 

afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het evenwicht op de 

mestmarkt in het gedrang komen. 

Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet verantwoord, tenzij er 

andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien van de beheersing van de omvang van het 

geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie 

waarin alternatieve mechanismen voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de 

productierechten wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 

gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten en van de 

specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie naar de concentratiegebieden te 

verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die 

wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen 

door bedrijven rekening kan worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever 

ertoe dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te maken”. 

6.3 Periode na 2015 

Zoals uit het bovenstaande blijkt hield de introductie van mestproductierechten verband met meerdere 

doelen. Uiteraard was er het milieubelang, maar ook het dierenwelzijn werd als doel genoemd. Binnen het 

milieubelang werden meerdere aspecten genoemd: naast de in de Meststoffenwet geregelde fosfaat en 

stikstof ook zware metalen en ammoniak. Het zou daarom te beperkt zijn om het stelsel van 

productierechten alleen maar te zien als een instrument van en voor realisering van de fosfaat- en 

stikstofdoelen van de Meststoffenwet. Mest heeft meerdere schadelijke milieueffecten als er te veel van is: 

b.v. ook CO2-uitstoot en fijn stof. Voor al deze milieuaspecten is een ‘gebruiksruimte’ bepaald, ofwel 

landelijk, ofwel Europees, ofwel internationaal. Naast de melkquotering kent de Meststoffenwet als enige 

een volumebeperkend instrument, dat op zijn minst ondersteunend werkt voor het behalen van al deze 

                                                        
16 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 



milieudoelen. Voor een beslissing over het voortzetten van het stelsel moeten dus ook al deze milieudoelen 

die buiten de Meststoffenwet zijn opgenomen, in beschouwing worden genomen. Datzelfde geldt ook voor 

het dierenwelzijn, dat blijkens (de memorie van toelichting bij) de Whv ook een nevendoel was van de 

introductie van varkensrechten. Verder kan nog worden opgemerkt dat het stelsel van mestproductierechten 

het mogelijk maakt om te sturen op regionale verschillen in mestproductie en de daaraan verbonden 

milieudruk. Deze sturing vindt plaats door de in artikel 26 van de Meststoffenwet opgenomen 

compartimenteringsregeling, die met ingang van 1 januari 2011 nieuw leven wordt ingeblazen. De 

aanleiding daartoe is de motie Waalkens c.s. (PM vindplaats) die de regering opriep tot herintroductie van 

dit stelsel. Gebleken was dat de mogelijkheden die provincies hebben om via hun ruimtelijke 

ordeningsmogelijkheden te sturen op mestproductie, niet afdoende zijn. 

 

[Opmerking : Het lijkt me goed om ook nog een passage op te nemen over de relatie tussen de 

ammoniakwetgeving en de dierrechten. Wet milieubeheer werkt met emissie-eisen per dierplaats volgens 

BBT, BBT plus (IPPC-bedrijven). Aan bedrijven die alleen een Wm-vergunning hoeven, worden geen 

grenzen gesteld aan maximum aantal dieren bij het toepassen van vergaande technische maatregelen. De 

milieuwinst wordt nationaal/macro gezien voor een (groot) deel opgesoupeerd bij toename van het aantal 

dieren als er geen dierrechten/melkquota meer zijn. Bedrijven die onder de WAV of NB-wet vallen hebben 

wel een bedrijfsplafond ammoniak, maar ook deze bedrijven hebben als ze vergaande technische 

maatregelen toepassen nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden, die macro/nationaal gezien tot groei van 

de veestapel kan leiden].  
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Bijlage 1: Economisch belang veehouderijketens 
 

[Opmerking : Ik stel voor om dit verhaal meer toe te spitsen op de veehouderij. Nu wordt ook 

uitgebreid het gehele agrocomplex erbij gehaald, terwijl dit maar voor ca. ¼ verbonden is met de 

binnenlandse veehouderij]. 

 

Totale agrocomplex 

De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2007 bedroeg 47,8 mld. euro. Dit 

is bijna 10% van de nationale economie. De werkgelegenheid van het totale agrocomplex bedroeg in het 

genoemde jaar 673.000 arbeidsjaren, 9,9% van de nationale werkgelegenheid. Het totale agrocomplex is 

onder te verdelen in een deel dat gebaseerd is op buitenlandse grondstoffen en een deel dat gebaseerd is op 

binnenlandse grondstoffen. Het complex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen vertegenwoordigt 5,1% 

van de nationale economie (toegevoegde waarde) en 5,8% van de nationale werkgelegenheid. Hiervan is 

ongeveer de helft gekoppeld aan de veehouderij, hetgeen neerkomt op ca. 2,5% van de nationale 

toegevoegde waarde en ca. 3% van de nationale werkgelegenheid.  

 

 Bruto toe- voegde waarde Werkgelegenheid  

 (factorkosten, mld euro) (1000 arbeids- jaren) 

     

 2001 2007 2001 2007 

Gehele 

agrocomplex 

40,5 47,9 717 672 

Aandeel in NL 

economie 

10,2% 9.6% 10,8% 9,9% 

     

1) hoveniers, 

agrarische 

dienstverlening 

en bosbouw 

3,7 4,0 75 64 

Aandeel in NL 

economie 

0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 

     

2) agrocomplex, 

buitenlandse 

grondstoffen 

15,3 18,3 226 218 

Aandeel in NL 

economie 

3,85 3,75 3,4% 3,2% 

     

3) agrocomplex, 

binnenlandse 

grondstoffen 

21,5 25,6 416 390 

Aandeel in NL 

economie 

5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 

waarvan:     

a) primaire 

productie 

7,6 8,0 184 169 

b) verwerking 3,2 4,4 50 42 

c) toeleverende 

industrie 

8,1 9,9 137 130 

d) distributie 2,6 3,2 45 50 

Tabel 1:  Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex 2001 en 2007 

 

Agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen.  
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Het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen bestaat enerzijds uit plantaardige deelcomplexen 

en anderzijds uit veehouderijcomplexen (tabel 2).  

 

 

 Toegevoegde waarde  Werkgelegen- heid 

 2001 2007 2001 2007 

Akkerbouw 18,1 19,6 15,9 16,9 

Glastuinbouw 21,3 21,8 16,4 16,5 

Opengrondtuinbouw 7,9 9,0 9,7 10,7 

Grondgebonden 

veehouderij 

28,8 30,1 36,1 35,5 

Intensieve veehouderij 23,9 19,5 22,0 20,5 

Totaal 100 100 100 100 

Tabel 2:  Aandeel (%) van deelcomplexen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het 

Nederlandse agrocomplex (gebaseerd op binnenlandse grondstoffen), 2001,2007 

 

Deelcomplex Toegevoegde waarde (mrd 

euro) (aandeel in nationaal 

totaal) 

Werkgelegenheid 

(000 arbeidsjaren) (aandeel in 

nationaal totaal) 

Akker- en 

tuinbouwcomplexen 

12,5 (2,5%) 174,8 (2,6%) 

Grondgebonden 

veehouderijcomplex 

7,7 (1,5%) 138,5 (2,1%) 

Intensieve 

veehouderijcomplex 

5,0 (1,0 %) 79,9 (1,2%) 

Totaal 25,6 (5,1%) 390,0 (5,8%) 

Tabel 3: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van deelcomplexen op basis binnenlandse grondstoffen 

en aandelen in nationale economie 

 

Import- en export 

• De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2008 bijna 368 mrd. euro; de invoer bedroeg 332 mrd. euro, 

waardoor het handelsoverschot uitkwam op 35,7 mrd. euro.  

• Twee derde van dit handelsoverschot (23,6 mrd. euro) is toe te schrijven aan de agrarische handel, 

waarvan ongeveer een derde deel voor rekening komt van de veehouderijcomplexen. 

• De Nederlandse vleesexport bedroeg 6,9 miljard euro in 2008, en de vleesimport 3,5 miljard euro. De 

export van zuivel was 5,3 miljard euro in 2008, tegenover een import van 2,6 miljard euro. 

 

Kernpunten: 

• De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie is nauw met elkaar verbonden. 

De productie is alleen mogelijk door de aanvoer van grondstoffen (veevoer, bouw van stallen, gas/elektra, 

dieren, eieren) en door financiële en zakelijke dienstverlening. Het hele scala aan directe en indirecte 

activiteiten in relatie tot de Nederlandse land- en tuinbouw vormt het Nederlandse agrocomplex.  

• Naast de primaire land- en tuinbouwsectoren omvat het agrocomplex de verwerkende industrie, de 

distributie, de agrarische dienstverlening (adviseurs etc.) en de toeleverende industrie (veevoer, 

kunstmest, energie).  

• Het Nederlandse agrocomplex maakt, gemeten in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, circa 

10% uit van de Nederlandse economie. NB: De toegevoegde waarde is het inkomen dat in het 

productieproces wordt gevormd. Dit inkomen is beschikbaar voor de beloning van de inzet van 

productiefactoren (arbeid, kapitaal). Circa de helft hiervan is gebaseerd op binnenlandse primaire 

landbouw. 

• Op zijn beurt draagt het grondgebonden en intensieve veehouderijcomplex (primair, toelevering, 

verwerking, distributie) hiervan voor circa 50% bij aan de toegevoegde waarde, zijnde 2,5% van het 

geheel. Voor de werkgelegenheid is deze bijdrage circa 55%, zijnde 3% van het geheel. 

• De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex groeide van ruim 40 miljard in 2001 naar bijna 48 

miljard euro in 2007. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie in deze periode 



toenam met een kwart, daalde het aandeel van het agrocomplex in de Nederlandse economie tot 9.6%. Dit 

komt vooral door het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten bij de 

gemiddelde prijsstijging (en niet door dalende volumes).  

 

Economisch perspectief veehouderijketens 

• De kostprijspositie van de primaire varkens- en pluimveehouderijsector in Nederland ten opzichte van 

andere belangrijke EU-productielanden is goed. Beide sectoren bevinden zich in de kopgroep, ondanks de 

hoge milieukosten (mestafzetkosten, ammoniak, kosten dierrechten). De komende jaren wordt een 

verslechtering van de kostprijspositie verwacht door aanscherping van milieumaatregelen. Het recente 

besluit om eenzijdige Nederlandse aanscherping van de welzijnsmaatregelen voor de 

vleesvarkenshouderij uit te stellen, heeft een zeer positieve invloed op de kostprijspositie van de NL 

varkenshouderij. 

• De NL varkens- en pluimveehouderij heeft haar sterke economische positie te danken aan 

vakbekwaamheid (goed opgeleide ondernemers), ondernemerszin en een sterk ontwikkeld agribusiness 

complex (sterke veevoersector die relatief goedkoop veevoer kan maken, sterke positie verwerkende 

industrie (VION, Frieland/Campina, Plukon, Storteboom), stallenbouwers, adviseurs, banken) en een 

goede kennis- en infrastructuur (WUR, Food Valley).  

• De sterke kostprijsgedrevenheid van de Nederlandse varkens- en pluimveesectoren is niet uniek voor 

Nederland, maar geldt voor de hele Europese Unie. Zij is een gevolg van de marktvraag en marktprikkels 

van de verwerkende industrie én vooral de retail naar zo goedkoop mogelijke anoniem geproduceerde 

dierlijke producten. De retail wil zo goedkoop mogelijk overal haar producten kunnen inkopen. Op dit 

moment is bij de retail en de verwerkende industrie een verandering te bespeuren. De marktleider in 

retailland (AH) wil zich gaan onderscheiden van andere retailers door duurzame producten aan te bieden 

(Puur en Eerlijk merk). Het besluit van AH om medio 2011 het gangbaar geproduceerde varkensvlees te 

vervangen door 1-ster varkensvlees is een belangrijke stap, die ook door andere retailers gevolgd zal 

worden. De primaire sector springt hier op in door de bedrijfsvoering aan te passen. Ook een 

varkensslachterij als VION (grootste vleesverwerker in NW-Europa) heeft als lange termijn strategie het 

ontwikkelen van duurzame vleesmerken met toegevoegde waarde als antwoord op de toenemende 

concurrentie van importen uit Brazilie en Amerika. De tendens in pluimveevlees is hetzelfde. Ik verwacht 

dat over een aantal jaren in de NL supermarkten het scharrelpluimveevlees het basissegment zal zijn, 

vergelijkbaar met zoals het gegaan is met de scharreleieren in 2003. In de eierwereld is 

productdifferentiatie al ingeburgerd; belangrijke trigger hiervoor was het stempelen van eieren als kooi-, 

scharrel-, vrije uitloop- en biologisch ei. De NL legsector heeft de ontwikkeling naar scharreleieren al een 

aantal jaren geleden opgepakt en profiteert nu maximaal van de toenemende vraag naar scharreleieren uit 

Duitsland, waar 75% van de export naar toe gaat.   

• Hoewel de kostprijspositie goed is, is door de relatief lage opbrengstprijzen in de afgelopen jaren én de 

hoge mestafzetkosten de ruimte om te investeren in welzijns- en milieumaatregelen op veel bedrijven 

sterk afgenomen. Het aantal bedrijven zal daardoor de komende jaren afnemen na het verlopen van de 

overgangstermijnen. Het herbenutten van de vrijkomende productiecapaciteit door de blijvers zal sterk 

afhangen van de financieringsruimte van deze bedrijven.  

• Perspectief voor de varkenshouderij: consolidatie van huidige positie,verschuiving van vleesvarkens naar 

fokzeugen/biggen.  

• Perspectief voor pluimveehouderij: legpluimveehouderij zal licht uitbreiden door goede 

marktperspectieven en gunstig imago van eieren (gezond, lage CO2-footprint). Vleeskuikenhouderij zal 

ook licht uitbreiden, maar moet houderijsysteem sterk veranderen als gevolg van welzijns- en antibiotica 

reductie-eisen. Goede marktperspectieven voor vers pluimveevlees door EU-bepalingen (vers vlees 

definitie houdt Braziliaans diepgevroren pluimveevlees als ‘vers vlees’ buiten de deur), gunstige CO2-

footprint, gezondheidsclaim. 

 

Veehouderij en veevoer 

• Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de grondstoffen van het 

veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge bijproducten). De rest 

bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals soja. 

• Een wijd verbreid misverstand is dat de granen die in het veevoer worden verwerkt concurreren met 

granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en de 

watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet geschikt 



voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is derhalve gericht 

op de productie van veevoergranen.  

• Zeer recent heeft de Round Table voor soja (samenwerkingsverband tussen grote industriën waaronder 

VION, Ahold en maatschappelijke organisaties) de criteria voor duurzame soja vastgesteld. De criteria 

hebben o.a. betrekking op het niet mogen verbouwen van soja op gekapte oerwoudgrond. Vanaf 2011 zal 

dit zogenoemde RTRS-soja in de EU worden ingevoerd. Nevedi heeft recent uitgesproken dat het streven 

is om vanaf 2015 alleen nog maar RTRS-soja in het veevoer te verwerken. In de tussentijd wordt er, vooral 

marktgedreven, in verschillende dierlijke ketens al duurzame soja verwerkt (Campina weidemelk, 

kipnuggets van Mc Donalds etc.). De huidige criteria zijn nog verre van volmaakt. Zij houden ze 

onvoldoende rekening met verdringingseffecten (rundvee dat verdrongen wordt naar natuurgebieden) en 

is er geen consensus rond genetisch gemodificeerde gewassen. 

• Eind dit jaar zal de Europese Commissie een besluit nemen over het weer gaan toestaan van diermeel als 

veevoergrondstof in varkens- en pluimveevoer (ipv dat het verbrand wordt of uitgevoerd wordt naar 

buiten de EU (en als kipproduct weer terugkomt…). Diermeel is een goede eiwitbron en kan een deel van 

de soja vervangen. 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

Concept-verslag vergadering 7 september 2015 

Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

NZO),  (NMV),  

(NAJK),   (Netwerk Grondig) 

Namens EZ: vz), verslag) 

 

Agenda 
Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom. De vertegenwoordigers van Netwerk Grondig zijn in een laat stadium 

uitgenodigd. De door Netwerk Grondig toegezonden inbreng wordt uitgereikt en zal digitaal worden 

nagezonden aan de overige deelnemers (actie EZ).  

Vz. licht doel en werkwijze van dit overleg toe. Het is uitdrukkelijk een technisch overleg dat geacht 

wordt uitwerking te geven aan (opties voor invulling van) het stelsel van fosfaatrechten als 

aangekondigd in de brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 2 juli jl. 

Besluitvorming inclusief discussie over de kaders voor dit technisch overleg zal plaatsvinden in  

Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris van EZ (de Regiegroep). 

 

1. Vaststellen agenda 

Toevoegen:  

- Spelregels overleg (onder mededelingen) 

- Toevoegen punt overdracht/verhandelbaarheid fosfaatrechten (na punt 5d) 

 

2. Mededelingen 

- Data, precieze inhoud en stukken van het technisch overleg zijn vertrouwelijk om een open en 

vruchtbare discussie in het technisch overleg mogelijk te maken. Alle aanwezigen zijn het hier 

mee eens. 

 

3. Kader stelsel van fosfaatrechten 

NMV heeft in haar inbreng een aantal vragen gesteld die zij graag beantwoord willen zien. Dit kan 

schriftelijk (met afschrift naar overige leden). (Actie EZ) 

Netwerk Grondig (hierna: NG) geeft aan te staan voor grondgebondenheid en grondgebonden boeren. 

Die groep wordt door NG vertegenwoordigd (zie inbreng). Vragen over het standpunt kunnen aan NG 

gesteld worden. 

 

4. Onderdelen stelsel 

a. Initiële verdeling fosfaatrechten 

5.1 tweede lid e5.1 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 e5.1 tweede lid e
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De leden van het technische overleg hebben enkele vragen/ opmerkingen:  
o LTO: hoe om te gaan met creativiteit bij invullen I&R i.r.t. de datum van 2 juli. Er kan 

immers nog tot drie dagen later nog aangemeld worden.  EZ zal bij RVO.nl checken of 

ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het systeem. (actie EZ).  

EZ zal ook nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. (actie EZ)  

• Hoe wordt omgegaan met excretie? Voor het bepalen van melkproductieniveau wordt 
2014 als leidraad genomen. De forfaitaire excretietabel is als bijlage opgenomen in de 
Uitvoeringsregeling meststoffenwet en wordt opgesteld op basis van advies door de 
Commissie Deskundigen Meststoffenwet en regelmatig geactualiseerd. De meest recente 
actualisatie dateert van 1 januari 2015.  

• Bedrijven die gestopt zijn in referentiejaar 2014 of tussen referentiejaar en peildatum (2/7) 
zijn gestopt en dienen geen rechten te krijgen. De vz. geeft aan dat rechten zullen worden 
toegekend aan bedrijven met melkvee. Op het moment dat er geen sprake meer is van een 
bedrijf of als er geen melkvee werd gehouden, dan worden geen rechten toegekend.      

 

b. Grondgebondenheid 
De meningen over of en hoe grondgebondenheid in het stelsel onder te brengen lopen uiteen.  
NG is van mening dat grondgebonden bedrijven niet zouden moeten hoeven ‘meebetalen’ aan 
oplossen van een probleem dat door overschotbedrijven is ontstaan.  
Anderen stellen hier tegenover dat het tot nu helemaal niet verboden was om te intensiveren. Het 
zou niet rechtvaardig zijn om nu, op basis van het doel om de totale fosfaatproductie te limiteren, 
alsnog te zeggen dat dit probleem enkel veroorzaakt is door bedrijven met een overschot. Dit zou 
ook vreemd zijn omdat dan feitelijk met terugwerkende kracht handelingen uit het verleden 
‘bestraft’ zouden worden door de overheid. Zowel het toedelen, afromen als verhandelen dient 
eerlijk/redelijk, billijk en juridisch verantwoord te gebeuren. Telkens met het beleidsdoel voor 
ogen houdende.  
In deze context wordt er op gewezen dat er ook constructies zijn waarbij de melkveehouder een 
deel van zijn voer van naburige boeren betrekt en dus bijdraagt aan regionale kringlopen, maar de 
grond niet in eigen gebruik heeft. Hoe ga je daar dan mee om?   
EZ licht toe dat zeker bij de toedeling van fosfaatrechten, niet zomaar afgeweken kan worden van 
de lijn om bedrijven fosfaatrechten toe te kennen op basis van de feitelijke situatie op het bedrijf 
in het referentiejaar omdat dit anders tot juridische problemen leidt. Bij verhandeling/ afroming is 
meer mogelijk, maar cruciaal hierbij is dat het juridisch handelen van de overheid duidelijk 
bijdraagt aan gestelde doelen; indien beleidsdoel enkel is om nitraatproblematiek in het algemeen 
en fosfaatproductie limiteren in het bijzonder na te streven, dan is dat relevant voor de juridische 
inrichting van het stelsel. Als grondgebondenheid aan de doelen wordt toegevoegd dan kan dit ook 
gevolgen hebben voor de instrumentering. Toevoegen van nationale doelen aan het doel van het 
borgen van het EU-fosfaatplafond geeft meer ruimte aan de rechter om te toetsen, op het aspect 
schade.  
Vz wijst erop dat als rechten op basis van grond zouden worden toegekend en er vervolgens ook 
voor akkerbouwgrond of voor ‘niet-benutte’ grond rechten zouden worden toegedeeld, de 
fosfaatproductie nog verder zou stijgen. Dat is ook niet gewenst vanuit de derogatie bezien. LTO 
geeft aan dat uit een inventarisatie blijkt dat er nog voor circa 4 miljoen kilogram fosfaat aan 
‘latente’ productieruimte zit bij bedrijven die meer dan grondgebonden zijn. 
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EZ zal de juridische consequenties van grondgebondenheid in relatie tot toedeling, verhandeling 
en afroming in beeld brengen. Sectorpartijen geven (on)mogelijkheden van stelsel aan incl nadere 
uitwerking vanuit hun perspectief (actie EZ, allen). Afgesproken wordt ook dat twee sporen 
nader uitgewerkt worden: Spoor A conform de beleidsbrief van 2 juli jl. en spoor B grondgebonden 
rechten (gebaseerd op grond) en niet-grondgebonden rechten (gebaseerd op overschot). EZ zal 
voor de volgende keer een beschrijving opstellen. (Actie EZ)  
 
Enkele organisaties merken op dat naarmate het fosfaatrechtenstelsel zaken regelt die ook geheel 
of gedeeltelijk grondgebondenheid betreffen de AMvB/Wet grondgebonden groei minder nodig is.  

c. Knelgevallenregeling 
De leden van het technische overleg hebben enkele vragen/ opmerkingen: 
EZ geeft aan dat ook hier het kader van de brief leidend is: een knelgevallenregeling om 
ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het 
referentiejaar en de peildatum. Wens van EZ is dan ook om de knelgevallenregeling strak te 
formuleren. Uitgaande van grondslag van de wet - te weten toekenning van fosfaatrechten op 
basis van de forfaitaire fosfaatproductie - maakt dat beroepen op lege stallen of grond met 
plaatsingsruimte formeel geen grondslag zijn. Indien het risico op schade-afkoop groot is door 
deze houding zal het juridisch advies zijn om dat vooraf te regelen.  
Iedereen is het er over eens dat overmacht een knelgeval is. Maar wat is overmacht. Ziekte van 
mens of dier is evident, maar hoe om te gaan met zaken die gerelateerd zijn aan 
overheidshandelen als herverkaveling, bedrijfsverplaatsing en vergunningtrajecten? Dit is lastig in 
algemene regels te vangen. Een individuele beoordeling lijkt op zijn plaats. 
In de praktijk leven veel wensen tot knelgevallen. Het toekennen van fosfaatrechten van 
knelgevallen kan leiden tot hogere afromingspercentages. LTO geeft aan dat een voorzichtige 
schatting laat zien dat er nog zo’n 25% groei mogelijk zou zijn op basis van beschikbare 
stalruimte. 
NZO geeft aan dat het wenselijk is de groeiers (die boven het gemiddelde 2014) meer te korten 
dan niet-groeiers.  
LTO geeft aan dat zij nog met een inventarisatie komen (actie LTO). Het gaat met name om 
bedrijven die hebben geïnvesteerd in stallen en/of fosfaatplaatsingsruimte op grond hebben en 
door invoering van het fosfaatrechtenstelsel in financiële problemen komen.  
NMV en NG hebben de voorkeur uitgesproken om iets voor de bedrijven te regelen welke hun 
fosfaatplaatsingsruimte niet volledig benutten.  
Alle partijen worden verzocht ook op dit onderdeel een expliciete standpuntbepaling te beschrijven 
(actie allen). 
 

d. Afroming 
Bij alle partijen ontbreekt inzicht in impact van afromingsmodellen: groei van fosfaatproductie, 
groei fosfaatoverschot en generiek. Deze modellen worden uitgewerkt. <> EZ en sectorpartijen 
werken uit. 
SNM/NG menen dat afroming moet plaatsvinden op overschotbedrijven  en niet op grondgebonden 
bedrijven.  
NZO meent dat het uitgangspunt moet zijn dat individuele bedrijven niet onder hun eigen 
fosfaatproductieniveau van 2014 mogen zakken.  
LTO/NMV geven aan dat voorkeur is af te romen in de tijd zolang het totale fosfaatplafond niet 
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wordt overschreden.  
EZ meldt dat dezelfde spelregels gelden als bij toekennen te weten: rechtsgelijkheid. Afromen 
moet het beleidsdoel dienen. Maw indien je één groep meer afroomt dan andere dan moet dat 
bijdrage aan de realisatie van het beleidsdoel.  
 

e. Verhandelbaarheid 
Agendapunt  ingebracht door NZO. NZO stelt voor om fosfaatrechten te laten verhandelen via 
beurssystematiek van Duitsland voor melkquota of ledenobligaties van Friesland Campina. Deze 
systematiek middelt de hoogste en laagste prijzen uit en voorkomt dat hoogste bieder alle rechten 
krijgt en het voorkomt speculatie. Geld voor fosfaatrechten zorgt voor geld uitstroom uit sector. 
Financiering is wel ingewikkeld als de prijs van te voren niet bekend is.   
NG stelt daar tegenover om beschikbaar gekomen rechten te herverdelen (en dus niet te 
verhandelen) via een rechtenbank, die ook andere doelen dan handhaven van het plafond in de 
verdelingscriteria meeneemt. Fosfaattoedeling zonder prijs maakt volgens NG dat beter op 
voorwaarden gestuurd kan worden.  
NAJK meldt dat inschrijven of inschrijven onder voorwaarden bij een dergelijke rechtenbank niet 
moet leiden tot vertraging en denkt dat vrije handel toch de voorkeur verdient.  LTO/ menen 
dat er ook rechten beschikbaar moeten komen om ontwikkeling mogelijk te maken. Zij denken dat 
dit bij een bank problemen zal opleveren; je zou op zijn minst iets moeten regelen voor de 
instroom van rechten, bijvoorbeeld door stoppers te dwingen hun rechten in te leveren. 
Voorkomen moet worden dat niet-benutte rechten niet beschikbaar komen voor bedrijven die 
willen uitbreiden.   
Verhandelbaarheid en toedeling bij overheid/ overheden neerleggen leidt al gauw tot ‘willekeur’. 
Deze rol bij onafhankelijk partij neerleggen is dan ook gewenster. Of EZ dit gewenst acht moet 
intern besproken worden. (actie EZ) SNM/NG achten het wel redelijk om aan de herverdeling van 
rechten aanvullende milieuvoorwaarden te stellen. 
SNM ziet graag dat bij verhandeling rechten gekoppeld worden aan grond. Dit zou ook AMvB 
grondgebonden groei overbodig maken. NZO vindt dit in principe wel een sympathiek idee, maar 
vraagt zich ook af hoe dit te zien in context van eerdere discussie over toevoegen van extra 
beleidsdoelen aan het fosfaatrechtensysteem.  
Afgesproken wordt dat sectorpartijen elk eisen/voorwaarden formuleert aangaande de inrichting, 
en het beheer van een herverdelings-/verhandelingssystematiek. (actie: allen) 

f. Concentratiegebieden  
Schuift door naar volgende overleg. 
 

g. KringloopWijzer  
Aparte bijeenkomst wordt hierover georganiseerd (actie EZ).  

 
6. Vervolgafspraken 

• Tijdspad wet is nog niet beklonken, maar haast is geboden aangezien er veel onzekerheid 
bestaat in de sector.  

• EZ wordt gevraagd om inschatting van consequenties t.a.v. overschrijden van voorwaarden 
van Nitraatrichtlijn en derogatie. EZ geeft aan dat het moeilijk in te schatten is.  

• Vz herhaalt aan dat instructies van top EZ leidend zijn voor inbreng EZ in dit overleg. 
 

5.1 tweede lid e
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7. Sluiting 

 
Actiepunten 

nr Wat  wie Uiterlijk klaar 

1 Rondzenden inbreng Netwerk Grondig EZ Zsm 

2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 

3 Beantwoorden vragen in inbreng NMV (afschrift aan overige leden) EZ zsm  

4 Beantwoorden eventuele schriftelijke vragen n.a.v. inbreng NG Zsm 

5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het 

systeem.  

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B EZ volgend overleg 

8 EZ zal de juridische consequenties in beeld brengen van onderbrengen 

grondgebondenheid in stelsel (toedeling, herverdeling/verhandeling, 

afroming).  

EZ,  

 

Volgend overleg 

9 Inventarisatie knelgevallen LTO zsm 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen  

11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek EZ Zsm 

12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 

verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen Volgend overleg 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ Zsm 

14 Plannen vergaderingen technisch overleg EZ zsm 

 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Technisch Overleg Fosfaatrechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:53:04
Bijlagen: Knelgevallen.pdf

Van:  
Verzonden: maandag 21 september 2015 22:20
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Technisch Overleg Fosfaatrechten
Hierbij de beloofde inbreng van LTO, zijnde een eerste uitwerking van gemelde
knelgevallen.
We zijn voornemens om naar een meer officiële vorm van aanmelden via een meldpunt te
gaan (waarschijnlijk samen met VLB). Want het is op basis van de huidige meldingen bijna
ondoenlijk om een goede inschatting van benodigde kg fosfaat te maken.
M.b.t. uitwerkingen vorm A en vorm B hebben wij nog niets klaar. Voor wat betreft het
overdragen van rechten zien we niets in een fosfaatbank en zijn we ook geen voorstander
van vrije verhandelbaarheid. Wij willen het liefst naar een soort beurs, zodat prijsvorming
door speculatie kan worden tegengegaan. Aanvullende voorwaarden (vanaf de zijde van
de wetgever) aan overdracht zijn wij geen voorstander van.
Tot slot het huidige standpunt van de Vakgroep Melkveehouderij aangaande toedeling,
afroming en overdracht:

1. Toekenning van fosfaatrechten o.b.v. fosfaatproductie 2014 of wijzigingen t/m 2/7/2015. bij de

laatste op basis van gemiddelde dierdagen x melkproductie 2014 x forfait 2015. Dit om zoveel

mogelijk uit te middelen qua extremen.

2. Geen generieke korting.

3. Afromen zoveel mogelijk in de tijd gezet en bij voorkeur bij overdracht

4. Voorstel knelgevallen:

a. Algemene knelgevallenregeling voor calamiteiten (overmacht; conform brief).

b. In het systeem extra fosfaatrechten toekennen aan bedrijven die aantoonbaar

geïnvesteerd hebben in grond of mestverwerking in combinatie met stalruimte (met een

maximum van 2 mln. kg fosfaat of zoveel meer waarvoor geen generieke korting nodig

is). O.b.v. beschikbaarheid krijgen bedrijven een bepaald gedeelte van de gewenste

rechten toegekend. Dit om tegemoet aan de wens om latente ruimte in grond of stallen,

-die is gerealiseerd met het oog op groei en waardoor aankoop van fosfaatrechten deze

bedrijven in acute financiële problemen brengt- te honoreren. Er is onvoldoende ruimte

om aan alle vraag tegemoet te komen.

c. Starters: Gen afzonderlijke knelgevallengroep.

Met vriendelijk groet, 

Beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij

088 –  
06 – 

@lto.nl 

LinkedIn in/
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Twitter @

Van: 
Verzonden: maandag 14 september 2015 18:48
Aan: 

,
Krijg een melding dat onderstaande mail niet bij jou is afgeleverd. Daarom een tweede poging.
Groet,

Van:  
Verzonden: maandag 14 september 2015 18:44
Aan: 

Secretariaat Friesland Campina;
Secretariaat NMV; Secretariaat SNM; 
Onderwerp: Technisch Overleg Fosfaatrechten
Allen,
Stichting Natuur en Milieu (SNM) is zo vriendelijk om ons op 24 september van 10:00 tot 12:30
uur te ontvangen voor het tweede Technisch Overleg. Waarvoor dank.
Het kantoor van SNM is gelegen aan de Hamburgerstraat 28a te Utrecht (zie link voor een
plattegrond http://www.natuurenmilieu.nl/contact/), circa 10 minuten lopen vanaf Den Haag
Centraal. In de omgeving van het kantoor van SNM zijn een aantal parkeergarages.
Ik wil iedereen verzoeken eventuele stukken uiterlijk maandag 21 september bij mij en 

 aan te leveren. Wij zullen uiterlijk dinsdag 22 september de agenda + bijbehorende
vergaderstukken rondsturen.
Bijgevoegd vinden jullie de schriftelijke vragen die de Tweede Kamer vandaag aan de
staatssecretaris van EZ heeft gesteld over het aangekondigde stelsel van fosfaatrechten. Gezien
het zeer grote aantal vragen en de korte beantwoordingstermijn (interne beantwoording
uiterlijk woensdag 23 september, beantwoording aan de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober
17:00 uur) moet ik een voorbehoud maken op de door EZ toegezegde bijdrage voor het
aankomend overleg. Wij gaan onze uiterste best doen, maar u zult allen begrijpen dat
beantwoording van vragen uit het Parlement op dit moment de hoogste prioriteit heeft.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

@minez.nl
070 – 
06 – 
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

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.
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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.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:02:30
Bijlagen: bijlage 3 Visie_2025 concept.docx

Bijlage 5 Kort verslag bespreking Vion definitief.doc
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 7 februari 2011 17:07
Aan: @minez.nl>; 

@minez.nl>; @rvo.nl>; 
@minez.nl>; @minez.nl>; 
@minvrom.nl>; @minvrom.nl' @minvrom.nl>; 

@nvwa.nl>; @minez.nl>; 
@minez.nl>; @minez.nl>

CC: @nvwa.nl>; @minvenw.nl'
@minvenw.nl>

Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
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
Aan: 

@minvrom.nl'; 

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
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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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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 
 



Bijlage 3 (08-02-2011) 

 4 

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  
verwerken. 

Met opmerkingen [j2]: Ook de beperkte ‘pakkans’ bij 
onduurzaam gebruik hier vermelden. 
 

5.1 tweede lid e
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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) 
 



Bijlage 3 (08-02-2011) 

 12 

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 Kam er, 2007–2008, 28 973, nr. 18 
Uitdagingen voor de  veehouderij 
Alle reers t de  in te rna tiona lise ring  va n  de  voe dse lke ten  en  he t were ldvoedse lvraa gs tuk. 
De wereld vers tedelijkt snel. Daardoor neem t zowel de  fys ieke a ls  de  psychologische afs tand tussen 
voedselproductie  en consum ptie  toe . Daarnaas t le idt de  m ondiale  bevolkingsgroei en de  toenem ende 
welvaart in  landen a ls  China en India  tot een grote re  vraag naar vlees  en zuivelproducten. De druk op het 
m ondiale  ecosysteem  neem t daarm ee toe . Bovendien neem t de  vraag naar energiegewassen toe . 
Zelfvoorziening  
per land is  hierbij geen oploss ing. Dat is  nie t de  m anie r waarop je  de  groeiende urbane bevolking van een 
ve rantwoord en gezond voedselpakket voorzie t. Ook ontneem  je  boeren uit ontwikke lingslanden daarm ee 
de m ogelijkheid hun inkom en te  verbeteren door te  exporteren. De ontwikkeling gaat dan ook terecht een 
andere  kant op: vrije  wereldm arkt en afbouw van Europese  bescherm ing. De Nederlandse veehouderij 
ontkom t, kortom , nie t aan in ternationale  concurrentie , evenm in aan de noodzaak van duurzaam  
produceren. 
 
Daarm ee  sam en  hangen  de  m ond ia le  u itdag ingen  va n e nerg ie  en  klim aa t. De veehouderij za l toe  
m oeten naar klim aaten energieneutra le  ketens . De em iss ie  van CO2, m ethaan, lachgas  en andere  
broeikasgassen m oet 
worden beperkt. Ook kan de veehouderij een bijdrage leveren aan de productie  van duurzam e energie . Die  
uitdagingen gelden nie t a lleen vanuit m ilieuoptiek, m aar ook vanuit de  wetenschap dat de  schaars te  aan 
foss ie le  brandstoffen tot gro te  politieke onrust in  de  wereld kan le iden. 
 
Een  derde  u itdag ing  is  de  trend  van  kwantite it naar kwa lite it. In  onze Noordwest-Europese 
sam enleving zijn  m ensen s teeds  m eer op zoek naar kwalite it van leven. Niet a lleen neem t daarm ee de 
vraag naar gezond en  
gem akkelijk voedsel van hoge kwalite it toe , m aar ook de behoefte  aan beleving van natuur en recreatie . 
Bovendien verandert de  m aatschappelijke  opvatting over de  vraag hoe dieren gehouden zouden m oeten 
worden. De aandacht voor d ierenwelzijn  is  dan ook geen  hype, m aar onderdeel van een bredere  
ontwikkeling in  de  m aatschappij, en een nieuwe kijk op duurzaam heid. De veehouderij za l m oeten voldoen 
aan de  groeiende vraag naar kwalite it en beleving van voedsel en voedselproductie . Tegelijkertijd  zal de  
consum ent zijn  verantw oordelijkheid m oeten nem en en m oeten beseffen dat kwalite it een prijs  heeft. 
Zichtbaarheid, transparantie  en verbinding zijn  hierbij de  kernw oorden. 
 
Tens lo tte  zijn  e r in  Europa  dem ografische  ontwikke lingen, zoals  vergrijzing, bevolkingsafnam e, 
m ulticulturalisering en ve rs tedelijking van het pla tte land die  nieuw e eisen zullen s te llen aan producten en 
de  wijze  van productie  door de  veehouderij. Bovendien zal het m arktpe rspectief van de veehouderij 
ve randeren. Innovatie , divers ite it en kwalite it zijn  daarbij kernwoorden. 
 
Deze nieuwe uitdagingen m aken, enerzijds , dat de  veehouderij van de 21e eeuw, net a ls  iedere  andere  
gezonde econom ische sector, nie t kan ontkom en aan de  dynam iek van de vrije  m arkt. Anderzijds  zal 
ve rduurzam ing in  de  veehouderij in  goede sam enwerking tussen sector, sam enleving en overheid m oeten 
plaatsvinden, ook op interna tionaal niveau. We s taan daa rbij voor enkele  belangrijke  vraagstukken. Een 
hoog niveau van dierenwelzijn  is  bijvoorbeeld een m aatschappelijke  waarde m et e igen principes , m aar die  
waarde kan botsen m et andere  belangrijke  waarden, zoa ls  goede arbeidsom standigheden en bescherm ing 
van het m ilieu. Ook kan de Nederlandse veehouderij zich uit de  m arkt prijzen. Hoe prom oten we dan het 
die renwelzijn , en voor w elke  dieren zetten we ons  in , ook de buitenlandse? Schaalvergroting is  een andere  
uitdaging: het is  onverm ijdelijk vanwege internationale  concurrentie , het m aakt inves teren in  m ilieu en 
die renwelzijn  gem akkelijker. Tegelijkertijd  zijn  de  landschappelijke  inpass ing en de aandacht voor het 
individuele  dier belangrijke  e lem enten. Wat is  m ijn antw oord op deze uitdagingen? 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Reactie conceptrapport
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:05:13
Bijlagen: 2010-03-03 Concept Eindrapport Veehouderij Milieugebruiksruimte_Wordversie .doc
Prioriteit: Hoog

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: woensdag 10 maart 2010 14:16
Aan: @capgemini.com' < @capgemini.com>
CC: @minez.nl>; )

@minez.nl>; @minez.nl>; '
@minvrom.nl>

Onderwerp: Reactie conceptrapport
Urgentie: Hoog

 

Hierbij, in navolging op eerdere reactie per mail van 3 maart 2010, uitvoerige reactie van 
.

Je zal zien dat   veel vragen, opmerkingen en verzoeken tot verheldering hebben. Laat me a.u.b. zo
speodig mogelijk weten of het aanpassen van het rapport op basis van de reacties tot vertragingen gaat leiden.

Succes en groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW:
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:04:10
Bijlagen: LEI_2006_Europees zuivelbeleid.pdf

Van:  
Verzonden: woensdag 16 juni 2010 08:36
Aan:  
Onderwerp: RE:
Komt uit bijgevoegd LEI-rapport.

Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2010 18:02
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE:

- melkvee: in interne nota's heb ik getal van 20% meer melkvee gezien. , zie jouw notities; weet

jij meer?

- varkens: wellicht tot 2015 geen stijging tov huidige aantallen varkens, maar hoe zit tot 2020 en

verder uitgaande van autonome groei van 2 tot 4% per jaar bij de perspectiefvolle bedrijven?

Van: [mailto: @wur.nl]
Verzonden: di 15-6-2010 13:34
Aan: 
Onderwerp:

Hoi 

Ik ben het commentaar aan het verwerken , onder ander van jou. Een opmerking kan ik niet plaatsen.

Jij hebt studies gezien waarin de melkveestapel wel met 20% stijgt! Ik ken deze studie niet.

Effect van derogatie zal ik meenemen: minder melkvee én minder varkens.

Binnen dit onderzoek hebben we vooral gefocusd op situaties dat de varkenshouderij boven de 100%

kan uitkomen.

Wij zijn van mening dat het niet geheel uit te sluiten is dat dit geschiedt maar dat het wel zeer

onwaarschijnlijk is (dan moeten alle onzekerheden wel de gunstige kant opgaan voor varkens).

Gaarne een reactie zodat ik het kan afronden.

groet,

Head of section Chain Performance

LEI part of Wageningen UR

P.O. Box 29703 NL-2502 LS The Hague The Netherlands

Alexanderveld 5, NL-2585 DB The Hague, The Netherlands

Phone: +31 

E-mail: @wur.nl

www.lei.wur.nl

LEI is registered with the Netherlands Chamber of Commerce (KvK) under number 09098104.
The content of all e-mails of Wageningen UR (including any attachments) is confidential and may be legally
privileged. Unauthorised use, dissemination or publishing (in whole or in part) of it by third parties is strictly
prohibited. If you received the message by mistake, please notify the sender immediately and then delete it
(including any attachments) from your system.
The e-mail message does not create any contractual obligations. Solely authorised officers shall operate as
contracting agents.
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Aan:  de Staatssecretaris 
Van:  programma mest 
Auteur:   
Datum:  28 augustus 2015 
 
 
Betreft:  Doelmatigheid van stapeling van productiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij 
 
 
Aanleiding 
Per brief van 2 juli jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 98) heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de introductie van een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. Naast de uitwerking van dit 
nieuwe stelsel wordt ook nog gewerkt aan de implementatie van de Wet verantwoorde groei 
melkveehouderij en aan de nadere uitwerking van het wetsvoorstel grondgebonden groei 
melkveehouderij. De Raad van State heeft over dit wetsvoorstel recent advies uitgebracht. Het 
wetsvoorstel kan op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden worden. U heeft toegezegd zich 
in te zullen spannen dit vóór 1 september te doen. 
 
U heeft sinds uw aantreden steeds duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van enige vorm van 
productierechten in de melkveehouderij. De Wet verantwoorde groei melkveehouderij had daarom – 
naast het mogelijk maken van groei binnen milieurandvoorwaarden -  mede tot doel de introductie 
van een stelsel van productierechten in de melkveehouderij te voorkomen. Door de snelle groei van de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij en het uitblijven van effectieve private maatregelen vanuit de 
zuivelketen is het sectorplafond - één van de milieurandvoorwaarden - nog vóór de inwerkingtreding 
van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij al overschreden. De aankondiging van fosfaatrechten 
is daarmee onvermijdelijk gebleken en geeft aanleiding om het complex van regelgeving dat ziet op 
het beteugelen van de fosfaatproductie in de melkveehouderij tegen het licht te houden.   
 
Advies 
U wordt geadviseerd: 
• het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer aan te bieden. De 

benodigde stukken zullen in de loop van volgende week voor akkoord aan u aangeboden worden; 
• op kort termijn te overdenken of de stapeling aan verplichtingen die volgt uit de Wet verplichte 

mestverwerking, de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, het wetsvoorstel grondgebonden 
groei melkveehouderij en het aangekondigde stelsel van fosfaatrechten als geheel noodzakelijk en 
doelmatig is om te sturen op de fosfaatproductie en –afzet in de melkveehouderij. Daarbij zal 
grondgebondenheid een belangrijk afwegingspunt blijven; 

• de mogelijkheden om grondgebondenheid in de melkveehouderij te behouden en versterken via 
het stelsel van fosfaatrechten te verkennen met LTO, NZO, NMV, NAJK en SNM (de partijen uit de 
door u aangekondigde Regiegroep); 

• deze notitie te bespreken tijdens het reeds geplande overleg met de DG Agro & Natuur en directie 
PAV over fosfaatrechten op donderdag 3 juli van 16:30 tot 17:30 uur 

 
Een besluit over de toekomst van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij is noodzakelijk in 
verband met het vervolg van het wetgevingsproces rond het wetsvoorstel grondgebonden groei 
melkveehouderij, alsook voor het overleg met de Regiegroep. 
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Kernpunten 
• De Wet verantwoorde groei melkveehouderij moest groei van de sector mogelijk maken, binnen 

de milieurandvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn; 
• De Wet moest tevens voorkomen dat enige vorm van productierechten noodzakelijk was om te 

sturen op de fosfaatproductie in de melkveehouderij; 
• Door de onverwacht snelle groei van de melkveehouderij zijn aanvullende productiebegrenzende 

maatregelen echter onvermijdelijk gebleken; 
• Met de aankondiging van fosfaatrechten op 2 juli is de ratio voor de Wet verantwoorde groei 

melkveehouderij (en daarmee ook voor het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij) 
komen te vervallen; 

• Immers, de Wet verantwoorde groei melkveehouderij moest ruimte bieden voor groei. Het 
aangekondigde stelsel van fosfaatrechten bevriest deze ruimte juist en moet mogelijk zelfs zorgen 
voor krimp (afroming); 

• De productie en afzet van fosfaat wordt in de varkens- en pluimveehouder gereguleerd middels 
twee stelsels, in de melkveehouderij worden dit er vier: 
1. Verplichte mestverwerking (per 1-1-2014); 
2. Verantwoorde groei melkveehouderij (per 1-1-2015); 
3. Fosfaatrechten (t.z.t. effectief per 2-7-2015); 
4. Grondgebonden groei melkveehouderij (voorzien per 1-1-2016). 

• Er is sprake van stapeling van regelgeving en van regeldruk. Dit terwijl de melkveehouderij het 
milieutechnisch goed doet, getuige ook de resultaten uit de recent door u aan de Tweede Kamer 
aangebonden negende derogatierapportage; 

• Ambtelijk hebben LTO en NZO aangegeven dat met de invoering van het stelsel van 
fosfaatrechten de Wet verantwoorde groei kan komen te vervallen (en het wetsvoorstel 
grondgebonden groei niet van kracht hoeft te worden) en dat hiervoor vrijwel zeker brede 
bestuurlijke steun is binnen hun organisaties; 

• De grootste uitdaging bij een dergelijk besluit is om de breed gedragen wens van beide Kamers 
om grondgebondenheid (en daaraan gekoppeld weidegang) te behouden en versterken in enige 
vorm een plek te geven in het stelsel van fosfaatrechten. Er zijn op hoofdlijnen ideeën over hoe dit 
vorm te geven, maar deze vragen nog uitwerking. LTO en NZO zijn bereid hier over mee te 
denken; 

• Bij de implementatie van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij door RVO.nl en bij de 
nadere invulling van het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij blijkt dat de controle 
en handhaving uiterst complex en bewerkelijk worden. Dit heeft eerste en vooral zijn oorzaak in 
het feit dat de Wet verantwoorde groei melkveehouderij aanvankelijk niet bedoeld was om 
grondgebondenheid mee te reguleren. Het door de Kamer afgedwongen wetsvoorstel 
grondgebonden groei melkveehouderij is om die reden op enigszins gekunstelde wijze 
vormgegeven (niet een bepaalde mate van grondgebondenheid wordt verplicht, maar de 
mogelijkheid tot verantwoording van groei middels mestverwerking wordt beperkt, wat indirect tot 
effect moet hebben dat ondernemers meer grond bij hun bedrijf in gebruik nemen). Een tweede 
oorzaak is gelegen in het gegeven dat voor de Wet verantwoorde groei melkveehouderij 2013 
geldt als referentiejaar (voor de melkveefosfaatreferentie) terwijl dit voor het wetsvoorstel 
grondgebonden groei melkveehouderij 2014 is. Dit heeft tot gevolg dat bij de controle van een 
bedrijf met melkvee het controlejaar (bijvoorbeeld 2016) steeds afgezet moet worden tegen het 
jaar 2013 (melkveefosfaatreferentie), het jaar 2014 (peiljaar grondgebondenheid) en het jaar 
voorafgaande aan het controlejaar (ter bepaling van het fosfaatoverschot per hectare; in dit 
voorbeeld 2015); 

• LTO en NZO geven aan dat in de sector beide stelsel als complex en op bedrijfsniveau vrijwel 
onwerkbaar ervaren worden;  
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Toelichting 
Met de aankondiging van fosfaatrechten in de melkveehouderij per 2 juli jl. is een nieuwe situatie 
ontstaan. Sturing op de productie van fosfaat in de melkveehouderij zal per 1 januari 2016 langs vier 
sporen plaatsvinden: verplichte mestverwerking, verantwoorde groei melkveehouderij, 
grondgebonden groei melkveehouderij en fosfaatrechten. 
  
Dit geeft aanleiding om het complex aan regels dat stuurt op de fosfaatproductie in de 
melkveehouderij opnieuw tegen het licht te houden. Werken de verschillende stelsels complementair 
aan elkaar, werken ze elkaar tegen of is er sprake van overlap? Wordt het geheel aan stelsels niet te 
complex? Is er sprake van stapeling van regelgeving? En wordt de regeldruk voor melkveehouders 
niet te groot? Onderstaand een analyse. 
 
Doel van verschillende wettelijke stelsels 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstuk 33 037, nr. 80) heeft u het mestbeleid voor de periode 
vanaf 2015 uiteengezet: groei van de melkveehouderij is mogelijk, mits binnen de 
milieurandvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn. U heeft steeds duidelijk gemaakt geen voorstander te 
zijn van productierechten in de melkveehouderij. Om groei mogelijk te maken binnen 
milieurandvoorwaarden en om weg te blijven van een stelsel van productierechten voor de 
melkveehouderij is per 1 januari van dit jaar daartoe de Wet verantwoorde groei melkveehouderij van 
kracht geworden en zal, op aandringen van beide Kamers, naar verwachting per 1 januari 2016 de 
Wet grondgebonden groei melkveehouderij in werking treden. 
 
Sturing op de afzet van het fosfaatoverschot op alle veehouderijbedrijven valt sinds 1 januari 2014 al 
onder de werking van het stelsel van verplichte mestverwerking. Doel van deze wet is het voorkomen 
van druk op de mestmarkt door (op termijn) ondernemers collectief verantwoordelijk te maken voor 
het laten verwerken van het nationale mestoverschot. De mestverwerkingspercentages zijn 
gedifferentieerd naar regio en worden in de komende jaren zodanig aangescherpt dat het nationale 
mestoverschot niet langer drukt op de Nederlandse mestmarkt. Sturing op de afzet van fosfaat bij 
groei van het fosfaatoverschot op bedrijven met melkvee (het zogenaamde melkveefosfaatoverschot) 
valt sinds 1 januari 2015 onder de werking van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Daarmee 
is geborgd dat de toename van de fosfaatproductie in de melkveehouderij niet drukt op de 
Nederlandse mestmarkt. 
 
In genoemde brief van 12 december 2013 heeft u al een winstwaarschuwing afgegeven: bij 
overschrijding van het fosfaatproductieplafond zijn aanvullende productiebegrenzende maatregelen 
aan de orde. Eerder dit jaar is gebleken dat het sectorplafond voor de melkveehouderij in 2014 is 
overschreden. De zuivelsector heeft voornemens om de fosfaatproductie via private maatregelen te 
beteugelen niet waar kunnen maken. De individuele drang tot groei is sterker gebleken dan het 
collectieve belang van het handhaven van het sectorplafond en het veiligstellen van de derogatie.  
 
Met de aankondiging van het stelsel van fosfaatrechten is de beleidsmatige ratio voor de Wet 
verantwoorde groei melkveehouderij (en daarmee ook van het in procedure zijnde Wetsvoorstel 
grondgebonden groei melkveehouderij) dun geworden. Doel van die wet is immers groei van de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij (en daarmee groei van de melkproductie) mogelijk te maken, 
mits de afzet van de extra mest maar goed geregeld is door de veehouder. Doel van het stelsel van 
fosfaatrechten is juist het voorkomen van groei van de fosfaatproductie in de melkveehouderij en zelfs 
-  indien noodzakelijk – het realiseren van een krimp. Samengevat: de ene wet moet groei van de 
sector mogelijk maken, de andere wet moet groei juist voorkomen (en eventueel een krimp 
realiseren). 
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Stapeling van (complexe) regelgeving 
Uit oogpunt van administratieve lasten en het voorkomen van stapeling van (complexe) regelgeving is 
er ook aanleiding om de sturing op de productie in de melkveehouderij kritisch te beschouwen. Met de 
aankondiging van het stelsel van fosfaatrechten valt de productie in de melkveehouderij onder de 
werking van vier wettelijke stelsels: 
1. Verplichte mestverwerking (per 1-1-2014): Bedrijven moeten een percentage van het 

fosfaatoverschot op hun bedrijf (waarbij de fosfaatproductie van andere diercategorieën dan 
melkvee ook meetelt) laten verwerken. Het percentage is regiospecifiek; 

2. Verantwoorde groei (per 1-1-2015): Bedrijven met melkvee moeten de toename van de 
fosfaatproductie ten opzichte van 2013 verantwoorden met 100% mestverwerking, grond of een 
combinatie van beide; 

3. Grondgebonden groei (streven is 1-1-2016): Bedrijven met melkvee mogen slechts een 
percentage van de toename van de fosfaatproductie ten opzichte van 2014 verantwoorden met 
100% mestverwerking. Het percentage is afhankelijk van het fosfaatoverschot per hectare; 

4. Fosfaatrechten (datum inwerkingtreding nog onbekend, maar met voorzien effect per 2 juli 2015): 
Bedrijven met melkvee krijgen fosfaatrechten toegekend op basis van het gemiddelde aantal stuks 
melkvee in 2014 (eventueel gecorrigeerd voor wijziging tot 2 juli 2015). Individuele bedrijven 
kunnen uitsluitend groeien door het verwerven van extra fosfaatrechten. De sector als geheel kan 
niet verder groeien en moet mogelijk zelfs (door afroming) krimpen. 

 
Ambtelijk hebben LTO en NZO aangegeven dat met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten de 
Wet verantwoorde groei zou kunnen vervallen (en het wetsvoorstel grondgebonden groei niet van 
kracht hoeft te worden) en dat hiervoor vrijwel zeker brede bestuurlijke steun is binnen hun 
organisaties. LTO en NZO gaven aan dat de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en het 
wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij geen toegevoegde waarde meer hebben als de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij wordt gefixeerd door middel van het stelsel van 
fosfaatrechten. Waarom twee stelsels die een kader geven waaronder groei van de melkveehouderij 
mogelijk is als een derde stelsel een dergelijke groei moet voorkomen (en mogelijk zelfs door middel 
van afroming een krimp moet realiseren)? 
 
LTO en NZO erkennen wel dat het streven om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te 
behouden en te versterken een plek moet krijgen in het stelsel van fosfaatrechten wil er politiek steun 
komen voor het laten vervallen van de Wet verantwoorde groei en het intrekken van wetsvoorstel 
grondgebonden groei. LTO en NZO hebben toegezegd mee te willen denken over de wijze waarop 
grondgebondenheid een plek zou kunnen krijgen in het stelsel van fosfaatrechten. 
 
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
Belangrijk aanvullend argument is dat de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en het 
wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij door LTO en NZO beide gezien worden als 
complex en op bedrijfsniveau vrijwel onwerkbaar. Dit zet de bereidheid tot naleving onder druk. Door 
RVO.nl is aangegeven dat ook de handhaving complex wordt, met name doordat bij iedere controle 
van een melkveebedrijf de gegevens over drie kalenderjaren van belang zijn om te kunnen bepalen of 
een bedrijf aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De ervaring met het stelsel van gebruiksnormen 
leert ons dat de gegevens van elk afzonderlijk kalenderjaar ter discussie kunnen worden gesteld door 
de ondernemer. De verwachting is daarom dat de kosten per individuele controle hoog zullen zijn.  
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Conclusie 
Met het introduceren van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij wordt de ratio voor de 
Wet verantwoorde groei melkveehouderij - en daarmee voor de Wet grondgebonden groei 
melkveehouderij - dun. Indien vastgehouden wordt aan de Wet verantwoorde groei melkveehouderij 
en de voorgenomen inwerkingtreding van het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij, 
dan worden aan bedrijven met melkvee zwaardere verplichtingen opgelegd dan aan de varkens- en 
pluimveehouders. 
 
Ambtelijk heeft LTO en NZO laten weten mee te willen denken over het verankeren 
grondgebondenheid in het stelsel van fosfaatrechten. De Wet verantwoorde groei melkveehouderij zou 
kunnen komen te vervallen en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij ingetrokken 
kunnen worden volgens LTO en NZO. 
 
Er zijn eerste ideeën over het opnemen van eisen aan grondgebondenheid in het stelsel van 
fosfaatrechten, maar deze moeten verder uitgewerkt worden, in overleg met de partijen uit de 
Regiegroep. Deze uitwerking vergt tijd. De indiening van het wetsvoorstel grondgebonden groei 
melkveehouderij kan, gezien uw toezegging dat u zich zou inspannen om deze 1 september aan te 
bieden aan de Kamer, hier niet op wachten.  
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Aan:  de Staatssecretaris 
Van:  programma mest 
Auteur:   
Datum:  28 augustus 2015 
 
 
Betreft:  Beslispunten uitwerking stelsel van fosfaatrechten 
 
 
Aanleiding 
Op 2 juli jongstleden heeft u per brief aan de Tweede Kamer een stelsel van fosfaatrechten voor 
melkvee aangekondigd (33 979, nr. 98). In die brief heeft u op hoofdlijnen het kader van een 
dergelijk stelsel geschetst, nader uit te werken in overleg met betrokken partijen (LTO, NZO, NMV, 
NAJK en SNM). Het eerste technische overleg hierover vindt plaats op maandag 7 september. Op 
maandag 24 augustus heeft op ambtelijk niveau een eerste verkenning plaatsgevonden met LTO en 
NZO. Met deze notitie wordt u geadviseerd over een aantal beslispunten over de uitwerking van een 
stelsel van fosfaatrechten.    
 
Advies 
U wordt geadviseerd deze notitie te bespreken tijdens het reeds geplande overleg met de DG Agro & 
Natuur en directie PAV over fosfaatrechten op donderdag 3 juli van 16:30 tot 17:30 uur. 
 
Beslispunten 
Het kader van het stelsel van fosfaatrechten is geschetst in genoemde brief van 2 juli jongstleden: 
• Rechten worden toegekend aan alle bedrijven die in het kalenderjaar 2014 melkvee (melk- en 

kalfkoeien en jongvee) hielden; 
• Toekenning vindt plaats op basis van het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het jaar 

2014 en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie; 
• Wijzigingen tussen 2014 en 2 juli 2015 die van invloed zijn op het aantal toe te kennen 

fosfaatrechten kunnen meegenomen worden; 
• Controle en handhaving vindt plaats op basis van forfaits. Bedrijven kunnen gebruik maken van de 

KringloopWijzer, mits deze wetenschappelijk is onderbouwd en privaat wordt geborgd; 
• Fosfaatrechten geven uitsluitend het recht om melkvee te houden en zijn verhandelbaar. Aan de 

verhandelbaarheid kunnen voorwaarden verbonden worden, bijvoorbeeld ter versterking van de 
mate van grondgebondenheid melkveehouderijbedrijven die een uitbreiding van hun bedrijf willen 
realiseren. 

 
Dit kader vormt de basis voor de juridische uitwerking in het voorstel tot wijziging van de 
Meststoffenwet en voor de gesprekken met betrokken partijen. De brief van 2 juli geeft op een aantal 
onderdelen echter al aan dat nadere uitwerking nog dient plaats te vinden. Daarnaast kan uit de 
reacties uit de media, de politiek en brieven van ondernemers worden opgemaakt dat over bepaalde 
onderdelen van het stelsel het laatste woord nog niet is gesproken. In het navolgende komen een 
aantal van deze onderdelen aan bod. Het betreft hier geen uitputtende lijst van beslispunten, maar 
beslispunten die voor nu van belang zijn als kader voor het wetstraject en de gesprekken met de 
sector.  
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1. Knelgevallenregeling 
In de brief van 2 juli staat dat de knelgevallenregeling bedoeld is om ondernemers “te compenseren 
die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum”. Uit de 
media en uit brieven van organisaties en individuele ondernemers valt op te maken dat veel 
ondernemers vinden dat zij onevenredig worden benadeeld, bijvoorbeeld omdat zij hun nieuwe stal 
nog niet vol hadden op 2 juli 2015 en niet meer over de financiële middelen beschikken om 
fosfaatrechten te verwerven voor het houden van extra koeien. Vraag is of dit soort gevallen ook 
aangemerkt dienen te worden als knelgeval. 
 
Er valt te beargumenteren dat deze bedrijven worden benadeeld door de toepassing van de peildatum. 
Ondernemers hebben vaak zwaar geïnvesteerd in uitbreiding van hun productiecapaciteit, in de 
overtuiging dat na het vervallen van de melkquotering er ruimte zou zijn voor economische 
ontwikkeling. Zij zullen aanvoeren dat u heeft uitgedragen dat deze ruimte voor groei er was. Niet 
ondenkbaar is dat deze bedrijven daarom op steun vanuit de politiek kunnen rekenen. 
 
Het erkennen van dergelijke bedrijven als knelgeval kan betekenen dat er fors meer fosfaatrechten 
moeten worden toegekend dan op basis van het daadwerkelijk aantal gehouden dieren. Er zullen in 
dat geval fosfaatrechten moeten worden toegekend op basis van bijvoorbeeld gerealiseerde maar in 
de periode tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 niet of onvolledig benutte stalcapaciteit (latente 
ruimte). De fosfaatproductie zal hierdoor verder stijgen en daarmee ook de omvang van de benodigde 
afroming (zie beslispunt 3). 
 
Er is in de media al een vergelijking getrokken met de knelgevallen uit Beschikking Superheffing van 
18 april 1984 en met hardheidsgevallen uit de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv) uit 1998. 
De Whv kende het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij (Bhv). In dit besluit 
waren uiteindelijk 22 categorieën van hardheidsgevallen (knelgevallen) opgenomen. De situatie bij de 
Whv was een wezenlijk andere dan bij het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee nu. Met de Whv 
werden bestaande mestproductierechten omgezet in varkensrechten. Het stelsel van 
mestproductierechten was uiterst complex, met grondgebonden, niet-grondgebonden en latente 
rechten. Ondernemers konden op mestproductierechten verschillende diercategorieën houden, niet 
uitsluitend varkens. De uiteindelijke omzetting werd gebaseerd op de daadwerkelijk benutte 
mestproductierechten in 1995 of 1996. De registratie van het dieraantallen en –categorieën was bijna 
20 jaar gelden vele malen minder goed dan nu het geval is. 
 
Het stelsel van fosfaatrechten wordt gebaseerd op daadwerkelijk gehouden stuks melkvee (GDI, I&R), 
de gemiddelde melkproductie per koe (bekend bij RVO) en de daaraan gekoppelde forfaitaire 
fosfaatexcreties (uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Dit zijn dezelfde gegevens als gebruikt bij de 
melkveefosfaatreferentie (maar dan over 2014 i.p.v. 2013). De uiteindelijke beschikking van de 
melkveefosfaatreferentie heeft slechts tot een zeer beperkt aantal bezwaar- en beroepsprocedures 
geleid. 
 
De Beschikking Superheffing kende een viertal categorieën van knelgevallen. De twee belangrijkste 
waren: 
• Investeringsverplichtingen (artikel 11): Bedrijven die investering hadden gepleegd in vervanging 

dan wel nieuwbouw van dierplaatsen en bedrijven die in een bepaalde periode investeringen 
hadden gepleegd voor de aanschaf van jongvee dan wel melkkoeien; 

• Bijzondere omstandigheden (artikel 12): Bedrijven waar in het referentiejaar de melkproductie 
door bijzondere omstandigheden (dierziekte, natuurramp, vernieling) minder dan 90% bedroeg 
dan in de twee voorgaande kalenderjaren; 
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Voorgesteld wordt de knelgevallenregeling zoveel mogelijk te beperken en uitsluitend de volgende 
categorieën te verkennen met de sector: 
1. Ziekte van dieren of ondernemer die van invloed zijn geweest op het gemiddeld aantal gehouden 

stuks melk- en kalfkoeien in de periode tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015; 
2. Uitzonderlijke weersomstandigheden die van invloed zijn geweest op het gemiddeld aantal 

gehouden stuks melk- en kalfkoeien in de periode tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015; 
3. Investeringen in melkvee die zijn afgerond in de periode tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 

waardoor het gemiddeld aantal stuks melkvee in genoemde periode lager uitvalt dan het geval zou 
zijn als de investering in melkvee op 1 januari 2014 was afgerond; 

4. Investering waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met Provincies in het 
kader van natuurontwikkeling en/of bedrijfsverplaatsingen; 

5. Overdracht van melkveebedrijven dan wel delen van melkveebedrijven die in de periode tussen 1 
januari 2014 en 2 juli 2015 hebben plaatsgevonden waardoor het gemiddeld aantal stuks melkvee 
in genoemde periode lager uitvalt dan het geval zou zijn als de overdracht had plaatsgevonden 
voor 1 januari 2014; 

6. Bedrijven die in de periode tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart als nieuw bedrijf. 
 
2. Reserveren fosfaatrechten voor grondgebonden melkveehouders 
De Wet verantwoorde groei (van kracht sinds 1-1-2015) biedt ruimte voor groei, mits deze groei deels 
wordt verantwoord met grond (AMvB/wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij) en voor het 
overige met mestverwerking. Melkveehouders die hebben geïnvesteerd in grond (alsook bedrijven die 
al grondgebonden zijn) voelen zich nu ‘bedrogen’. Zij hebben geïnvesteerd in grond om groei te 
verantwoorden onder het stelsel verantwoorde groei melkveehouderij, maar onder het nieuwe stelsel 
van fosfaatrechten moeten ze nu nogmaals investeren om te mogen groeien, namelijk in 
fosfaatrechten. Dit wordt gezien als oneerlijk en als onbehoorlijk bestuur. De roep is dan ook om 
rechten te reserveren voor grondgebonden bedrijven en deze toe te kennen bij grondgebonden groei 
van het aantal stuks melkvee. 
 
Het reserveren van fosfaatrechten en deze (onder nader te bepalen voorwaarden) uitdelen aan 
bedrijven die in het referentiejaar 2014 meer dan grondgebonden waren kan betekenen dat er fors 
meer fosfaatrechten moeten worden toegekend dan op basis van het daadwerkelijk aantal gehouden 
dieren. De fosfaatproductie zal hierdoor verder stijgen1 en daarmee ook de omvang van de benodigde 
afroming (zie beslispunt 3). 
 
Voorgesteld wordt geen ruimte te reserveren voor bedrijven die in het referentiejaar 2014 meer dan 
grondgebonden waren. Ambtelijk hebben LTO en NZO aangegeven zich in dit standpunt te kunnen 
vinden. 
 
3. Afroming 
In de brief staat: “De wet zal instrumenten bevatten die het mogelijk maken fosfaatrechten af te 
romen ter borging van het sectorplafond […] Ik onderzoek de mogelijkheden om bij afroming zodanig 
te differentiëren dat bedrijven naar rato van hun bijdrage aan overschrijding van het plafond bijdragen 
aan de afroming. De voorwaarden waaronder afroming kan worden toegepast behoeven nog nadere 
uitwerking”. 
 

                                                           
1 LTO heeft CBS gevraagd dit te berekenen. Volgens CBS zit er bij bedrijven die nog plaatsingsruimte voor fosfaat over hebben 
circa 4 miljoen kilogram ruimte.  
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Er is nu al een brede roep, onder andere vanuit het meer extensieve deel van de 
melkveehouderijsector, milieuorganisaties en de drie Noordelijke Provincies om grondgebonden 
bedrijven te ontzien bij het afromen. Velen zijn van mening dat bedrijven die fors gegroeid zijn de 
oorzaak zijn van het overschrijden van het sectorplafond en om die reden zwaarder aangepakt moeten 
worden. 
 
Niets is in te brengen tegen het gegeven dat een melkveebedrijf met een twee keer zo grote 
fosfaatproductie ook twee keer zoveel bijdraagt aan de totale fosfaatproductie van de 
melkveehouderijsector. Ook is het zo dat een melkveehouder die in 2014 van 80 naar 200 melkkoeien 
is gegroeid meer heeft bijgedragen aan het overschrijden van het sectorplafond dan een 
melkveehouder die in 2014 vooral heeft geïnvesteerd in grond en maar van 80 naar 90 melkkoeien is 
gegroeid. Echter, in al deze gevallen heeft uitbreiding plaatsgevonden binnen de kaders van vigerende 
wet- en regelgeving. Vanuit juridisch oogpunt zijn extensieve grondgebonden bedrijven gelijkwaardig 
aan grote intensieve bedrijven die hun productie in de afgelopen periode hebben verdubbeld. Met 
andere woorden, een juridische grondslag om het ene bedrijf meer af te romen dan het andere is 
moeilijk te onderbouwen in termen van omvang van de fosfaatproductie of gerealiseerde groei in een 
bepaalde periode.    
 
Voorgesteld wordt een bepaling in het wetsvoorstel op te nemen die het mogelijk maakt alle bedrijven 
met melkvee met een gelijk percentage af te romen, waarbij de som van de afgeroomd fosfaatrechten 
gelijk moet zijn aan de totale overschrijding van het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. 
Ambtelijk hebben LTO en NZO aangegeven zich in dit standpunt te kunnen vinden. 
 
4. Concentratiegebieden 
Het stelsel van varkens- en pluimveerechten kent twee concentratiegebieden (Oost en Zuid) en het 
gebied Overig. Doel van de concentratiegebieden is om te voorkomen dat die gebieden waar de 
milieudruk al hoog is vanwege een forse concentratie van varkens- en pluimvee belast worden met 
een insleep van meer dieren. Bij de overdracht van varkens- en pluimveerechten mag dit niet van 
buiten naar binnen een concentratiegebied plaatsvinden. De vraag is of ook in het kader van het 
stelsel van fosfaatrechten voor melkvee er ook ruimtelijke beperkingen opgelegd dienen te worden bij 
overdracht. 
 
In 2010 zijn de concentratiegebieden, naar aanleiding van een motie van het toenmalig lid Koopmans 
(CDA), tijdelijk opgeheven. Binnen afzienbare tijd nam het aantal varkens in het concentratiegebied 
Zuid met 6% toe. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de concentratiegebieden vervolgens per 
2012 weer ingevoerd. 
 
De situatie in de varkens- en pluimveehouderij is anders dan die in de melkveehouderij. In de 
varkens- en pluimveehouderij zijn bedrijven meer geconcentreerd vanwege schaalvoordelen binnen de 
keten. Aanleverende (voer) en afnemende (slachterijen) zijn geconcentreerd in bepaalde gebieden. In 
de melkveehouderij is hiervan veel minder/geen sprake. 
 
Onder de melkquotering gold er geen ruimtelijke beperking bij de overdracht van melkquota. Toch 
heeft er geen grote verschuiving plaatsgevonden in de verdeling van melkvee over Nederland. Dit 
heeft met name te maken met de verbinding met grond. Die zorgt in de melkveehouderij voor een 
ruimtelijke verdeling van melkvee. 
 
Voorgesteld wordt geen concentratiegebieden in te stellen in het stelsel van fosfaatrechten. Ambtelijk 
hebben LTO en NZO aangegeven zich in dit standpunt te kunnen vinden.  
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5. KringloopWijzer 
De KringloopWijzer kan bedrijven met melkvee de ruimte bieden om aan te tonen dat de werkelijke 
fosfaatexcretie op hun bedrijf lager is dan het wettelijk forfait en dat er daarmee ruimte is om meer 
koeien te houden binnen de aan het bedrijf toegekende fosfaatrechten. Voorwaarde is dat de 
KringloopWijzer privaat wordt geborgd. Ambtelijk is met LTO en NZO besproken dat de 
KringloopWijzer aan in ieder geval de volgende drie voorwaarden moet voldoen willen ondernemers er 
gebruik van kunnen maken: 
a. De KringloopWijzer dient wetenschappelijk en onafhankelijk getoetst te zijn. Voorgesteld is deze 

toets uit te laten voeren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet; 
b. RVO moet op basis van betrouwbare gegevens over een bedrijf vast kunnen stellen of de 

KringloopWijzer toegepast kan worden of niet (voor biologische bedrijven is de KringloopWijzer 
bijvoorbeeld niet/minder geschikt). Inschatting van LTO is dat uiteindelijk circa 90% van de 
bedrijven gebruik zal kunnen maken van de KringloopWijzer als aanvullende verantwoording; 

c. Er moet sprake zijn van private borging met een rechtstreekse koppeling met RVO. Door 
bestanden te koppelen weet RVO bij welke bedrijven op basis van wettelijke forfaits gehandhaafd 
moeten worden en bij welke op basis van de gegevens uit de Kringloopwijzer. Punt van aandacht 
is de juridische basis voor de koppeling tussen databestanden van RVO en de private partij die 
verantwoordelijk is voor registratie en handhaving van de KringloopWijzer. 

 
LTO en NZO hebben aangegeven zich te kunnen vinden in genoemde voorwaarden en in het gegeven 
dat zolang de KringloopWijzer niet voldoet alle bedrijven op basis van forfaits zullen worden 
afgerekend.   
 
Voorgesteld wordt genoemde voorwaarden in het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg met betrokken 
partijen te bekrachtigen. 
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Verslag 
 

Datum: 12 februari 2014 
 
Aanwezig:  (DAD),  (RVO.nl),  (WJZ),  

 (PAV),  (PAV) 
Afwezig:  (NVWA) 
 
1. Opening 

 
 is vandaag voor het eerst bij de projectgroep aanwezig.  

 wijst erop dat niet hij, maar  het stuk “inwerkingtreding mestverwerking melkvee” 
heeft ingebracht. 

 stuurt het aangepaste Plan van Aanpak nog na, maar licht onder punt 5 de (beperkte) 
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie toe. 

 
2. Verslag 5-2-2014 

 
Pagina 2, 4e alinea: De hoeveelheid lucht die Bex in het stelsel brengt, hangt af van de 
(relatieve) hoogte van de wettelijke forfaits. 
 
Pagina 2, 5e alinea:  bevestigt dat RVO.nl een 90%-schatting kan maken van het aantal 
dieren op basis van GDI en I&R Rund. Een inschatting van diercategorieën is ook wel mogelijk. 

 
Actiepunten: allemaal afgerond. Stelsel gaat alleen over melkvee. 

 
3. Uitwerking stelsel 

 
a.Bespreking “Forfaitair stelsel versie 2” 
 
§ 1, p. 2 onder 2:  

 wijst erop dat de onzekerheden niet (alleen) aan vermeerderingsbedrijven liggen. De 
pluimveehouder blijft verantwoordelijk.  past de notitie hierop aan. 
§1, p. 2 onderaan:  
Er ontstaat discussie over de vraag of het stelsel nu stuurt op fosfaatproductie of 
fosfaatoverschot van melkveebedrijven.  leest de brief zo dat het om het overschot gaat, 
omdat dat op de mestmarkt drukt.  leest de brief zo dat het om de productie gaat, want 
om regulering van het aantal dieren. Ze ziet er ook een praktisch voordeel in: door referentie 
2013 en productie 2015 met elkaar te vergelijken (en niet de overschotten), vermijd je een 
discussie over grond in de referentiebeschikkingen – en daarmee mogelijk een hoop 
bezwaarprocedures. 

 schetst het volgende plaatje: 
 

2013 2015 
Productie  5000   6000 
Ruimte  4000   5000 
Overschot  1000   1000 
 
Consequentie van sturing op productie zou zijn dat de boer in dit geval 100% van zijn 
overschot in 2015 moet verwerken, ook al is het niet toegenomen t.o.v. 2013.  

 concludeert dat sturing op productie eenvoudiger (hoewel….) maar strenger is dan 
sturen op overschotten. 

 bespreekt dit punt met  met het oog op de nota. 
§2.1, p. 3: 
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 vraagt of jongvee meeteelt als melkvee. De Projectgroep neigt naar ja, voorzover het 
jongvee onlosmakelijk verbonden is met het melkveebedrijf. Dit is een beslispunt voor in de 
nota. 
Diercategorieën waar nu geen quotum voor geldt (bv. Waterbuffels) gaan niet onder het stelsel 
vallen. 
§ 2.2, p. 3 en 4: 

 licht toe dat natuurgrond in het gebruiksnormenstelsel niet meetelt, maar in het 
mestverwerkingsstelsel wel. In alle gevallen gaat het (in ieder geval in theorie!) om grond die 
feitelijk gebruikt wordt.  
§ 3, p. 4 en 5: 
De projectgroep heeft een voorkeur voor een forfaitaire berekening van referentie en 2013 en 
productie/overschot 2015, vanwege de eenvoud: RVO.nl kan die berekeningen zonder extra 
informatie-inwinning maken. 
Bex zal naar verwachting wel een rol spelen in de verantwoording. Het beeld bestaat dat Bex 
gemiddeld op lagere excreties uitkomt dan de forfaits en dat betekent lucht in het stelsel. 

 probeert een inschatting van de hoeveelheid lucht te achterhalen voor in de nota. Op 
basis daarvan moeten we nadenken over het eventueel aanpassen van de forfaits. 
Verantwoording met Bex zal voor RVO.nl wel werk opleveren.  wijst erop dat de 
systematiek nu als volgt is: 
- ruimte = grond x norm 
- productie = dieren x forfait 
- als ruimte en productie in onbalans zijn, volgt een aanschrijving 
- boer moet zich dan verantwoorden 
Deze werkwijze kost heel veel tijd. Je zou tijd kunnen winnen door boeren hun Bex te laten 
inzenden, maar dat levert weer AL op.  

 suggereert om in een later stadium te bekijken of een partij als FrieslandCampina hier 
niet een rol in kan spelen, want die kennen de Bex’en van hun leveranciers als het goed is. 

 geeft aan dat hij zijn twijfels heeft bij de aanname dat vrije bewijsleer een gegeven is 
en dat we het gebruik van Bex moeten toestaan (los van politieke overwegingen). 
§4 Samenloop met andere stelsels 

 stelt voor om steeds eerst de verwerkingsverplichting op basis van het stelsel 
verantwoorde groei melkveehouderij uit te rekenen, en de mestverwerkingsverplichting toe te 
passen op het restant. 

 vraagt zich af of het een probleem kan opleveren dat we in het stelsel verantwoorde 
groei melkveehouderij uitgaan van de situatie in 2013 en 2015, terwijl het stelsel verplichte 
mestverwerking start in 2014. Ze denkt hier nog even over door. 

 
b.Bespreking “Conceptnota Stelsel verantwoorde groei melkveehouderij” 
 

 vraagt of dit stelsel nu raakt aan de derogatie.  geeft aan dat er slechts een indirecte 
link is, via het productieplafond uit de derogatiebeschikking. De verwachting is dat de 
Europese Commissie NL daaraan zal houden. De wijze waarop NL dat doet is in beginsel een 
nationale aangelegenheid. 

 benadrukt dat het risico bestaat dat het stelsel verantwoorde groei melkveehouderij, 
afhankelijk van de uitvoeringsvorm, leidt tot (verdere) verdringing van de varkens- en 
pluimveesector en dringt erop aan dit duidelijk te benoemen in de nota. 

 en  geven aan dat de raakvlakken tussen de sturingskracht van dit stelsel en die van 
de PAS benoemd moeten worden in de nota. 

 geeft aan dat DAD graag medeparaaf wil geven. 
Afgesproken wordt dat iedereen zijn of haar eventuele commentaar verder schriftelijk 
meegeeft aan  (op zeer korte termijn – de nota gaat vrijdag 14-2 omhoog). 

 
4. Inwerkingtreding 
 
Conclusies op basis van informatie : 

a. Terugwerkende kracht is geen goed idee (en strafrechtelijk ook niet mogelijk) 
b. Het is wel mogelijk om berekeningen te maken over 9/12 van het jaar. 
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c. Het stelsel kan dus ingaan per 1-1-2015 of 1-4-2015 (beslispunt voor Stas). 1-4-
2015 sluit op zich aan bij het vervallen van de melkquota. 

 
5. Definitief Plan van Aanpak 

 
 geeft aan dat  drie hoofdopmerkingen had bij het Plan van Aanpak: 
a. De klankbordgroep moet anders genoemd worden.  stelt “expertgroep” voor. 
b. Milieudefensie wordt niet uitgenodigd voor de expertgroep. 
c. Aansturing vindt niet plaats in de lijn maar door een bestuurlijk overleg. 

Hij past het PvA hierop aan en stuurt het rond. 
 
6. Planning BO en expertgroep 

 
 en  zullen hiermee aan de slag gaan. 

 
7. Planning volgende vergadering 

 
Woensdag 19 februari 10:00 – 14:30 uur (lunch 12:00 – 12:30). Daarna volgt een 
vakantieweek; dáárna gaat de projectgroep waarschijnlijk eens per twee weken verder. 
 

8. Sluiting 
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Actiepunten 
 
No. Omschrijving Wie? Wanneer? 
7. Hoeveelheid lucht in forfaits uitzoeken  13-2-2014 
8. Commentaar op nota doorgeven aan Martin allen 13-2-2014 
9. Nota voor Stas afronden  14-2-2014 
10. Voorstel voor BO en expertgroep  19-2-2014 
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Agenda 
 

Datum: 19 februari 2014 
 

Locatie: B zuid 4 (10p.) 
 
 
 
Genodigden:  

 
 
1. Opening 

 
2. Verslag 5-2-2014 

 
Zie bijlage ‘verslag 12-02-2014’, ingebracht door  
 

3. Wetsvoorstel 
 
Zie bijlage ‘Geconsolideerde versie Msw 17-02-2014’, ingebracht door  
 

4. Bedrijfsgebonden referentie 
 
Met de besluitvormende nota aan de staatssecretaris (zie agendapunt 5) zijn een aantal 
beslispunten voorgelegd. Nog open staat de vraag wat het effect is van het besluit uit de 
beleidsbrief om de referentie niet overdraagbaar te maken en uitsluitend een voorziening in de 
wet op te nemen voor bedrijfsoverdrachten. Ik wil dit overleg benutten om hierover van 
gedachten te wisselen. Dit moet resulteren in een informatieve dan wel besluitvormende nota 
aan de staatssecretaris. 
 
In de beleidsbrief is aangekondigd dat neveneffecten extern doorgerekend zullen worden. Het 
effect van het besluit om de referentie niet overdraagbaar te maken zal vrijwel zeker bepaalde 
neveneffecten hebben. Ik wil dit overleg ook benutten om na te denken over de vraagstelling 
voor een externe analyse van het stelsel zoals we dit voor ogen hebben. 
 

5. Definitieve nota 
 
Ter informatie. Zie bijlage ‘Definitieve nota_stelsel verantwoorde groei melkveehouderij’, 
ingebracht door   
 

6. Planning BO en expertgroep 
 
Mondeling 

 
7. Planning volgende vergadering 

 
8. Sluiting 

 
 
 
Lunch van 12:00 tot 12:30 uur 
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Kenmerk 
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Kopie aan 
 
 
Bijlage(n) 
 

Ontvangen BBR 

 
 
Parafenroute 

  

 
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 

Paraaf 

 

 

Paraaf 

 

programmamanager mest 

Paraaf 

Medeparaaf 

 

 

Medeparaaf 

 

WJZ 

Medeparaaf 

BBR-paraaf 
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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 verplichting 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 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 
beschikbare gegevens een referentie dient vast te stellen voor elk bedrijf dat 

                                                
 
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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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 
(1 april) 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. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke 
situatie. 

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. 

 
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). 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, zijn 
aangewezen op extra grond of verwerking om aan de gestelde voorwaarden voor 
groei te voldoen. Boeren die 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. 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 referentie op dergelijke bedrijven zal daardoor relatief hoog 
liggen ten opzichte van de werkelijke fosfaatproductie. Dit betekent dat vanaf de 
start van het stelsel een bepaalde hoeveelheid ‘lucht’ in het stelsel zal zitten. 

                                                
 
3 BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 
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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 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. Op basis van 
gegevens uit het 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%.  
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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 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 fosfaatproduties 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. 
 
Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX op dit 
moment nog te wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om op een lagere 
excretie uit te komen dan feitelijk het geval is. In welke mate dit 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. 
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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 en zo eventuele ‘lucht’ in het stelsel te verzilveren. 
Controle op de BEX zal moeten komen uit de in het vijfde actieprogramma 
aangekondigde inzet op de kringloopwijzer.  
 
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.  
 
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. 
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Aan:   
Van:  Cluster Mest- en Milieubeleid 
Datum:  20 augustus 2010 
Betreft: Discussienotitie 
Onderwerp: Sturing omvang veehouderij; Dierrechten of MAO’s? Voor- en nadelen op hoofdlijnen 
  
1. Inleiding 
In de tweede helft van 2008 is de minister per nota geadviseerd een onderzoek uit te laten voeren naar 
mogelijke sturingsinstrumenten ter vervanging van het stelsel van dierrechten en de melkquotering. Dit 
heeft geresulteerd in het rapport Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; opties voor 
sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 (rapport 2010.085.HD) van Capgemini Consulting i.s.m. 
WUR Alterra. Dit rapport is per brief van 24 juni 2010 (28385, nr. 184), zonder Kabinetsreactie, aan de 
Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft de Tweede Kamer gemeld dat een reactie aan het nieuw 
te vormen Kabinet is. 
 
Doel van het rapport was het voeden van een maatschappelijke discussie over de omvang van de 
veehouderij en de wijze waarop de overheid hierop dient te sturen. Dit doel is gerealiseerd. 
Landbouworganisaties roeren zich volop en werken aan eigen voorstellen. Op internet vinden verhitte 
discussies plaats in allerlei fora. Ook politieke partijen wagen zich al aan uitspraken over de toekomst 
van het huidige stelsel van dierrechten. 
 
Intern is binnen LNV (en VROM) de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de vraag of de 
overheid dient te sturen op de de omvang van de veehouderij1. De vraag hoe de overheid dient te sturen 
is daarmee een beetje naar de achtergrond verschoven. Hoewel de vraag of de overheid dient te sturen 
relevant blijft is de verwachting dat in het maatschappelijke en politieke debat de of- en de hoe-vraag al 
snel samen zullen komen. Na het aantreden van een nieuw Kabinet zal het niet lang duren voordat het 
rapport van Capgemini op de politieke agenda gezet zal worden. Het is zaak om hier tijdig de 
voorbereidingen voor te treffen. In onderhavige notitie wordt om die reden stilgestaan bij de hoe-vraag, 
meer specifiek bij een vergelijking tussen een stelsel van dierrechten en een stelsel van 
Mestafzetovereenkomsten (MAO’s). Het gaat hierbij om een vergelijking op hoofdlijnen. Er worden geen 
subvarianten onderscheiden. Daar waar relevant wordt wel gewezen op mogelijke differentiaties. 
 
2. Waarom een vergelijking van dierrechten en MAO’s 
De omvang van de veestapel kan op basis van verschillende eenheden worden gereguleerd:  
a) Op basis van het maximaal te houden aantal dieren. Het huidige stelsel van dierproductierechten 

voor varkens en pluimvee is hier op gebaseerd. Uiteindelijk is dit stelsel weer verder terug te voeren 
op fosfaatproductie (zie c). In het verleden heeft ook een gedeeltelijke koppeling met grond bestaan 
(grondgebonden rechten).  

b) Op basis van de productie aan melk, vlees, eieren. De melkquotering is hierop gebaseerd. 
c) Op basis van (werkelijke) emissie naar het milieu, zoals ammoniak, nitraat, fosfaat of 

broeikasgassen. Het door Cap Gemini voorgestelde emissiemanagementsysteem (zowel in de 
uitgebreide variant (EMS) als in de variant voor alleen ammoniak in combinatie met 
dierproductierechten (DELSY)) is hier op gebaseerd.  

d) Een koppeling tussen hoeveelheid grond en aantal dieren/emissie/immissie. Het systeem van 
Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), zoals dat in 2002-2004 bestaan heeft, was hier grotendeels op 
gebaseerd (mogelijk was ook afzet van mest buiten de NL landbouw door verwerking). 

 
In het rapport van Capgemini komen de de onderzoekers zelf tot de conclusie dat sturen op basis van 
werkelijke emissies in 2015 niet haalbaar is. De benodigde techniek is nog niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar. De melkquotering wordt per 2015 afgeschaft. Dit marktordeningsinstrument was ingezet 
door de Europese Commissie om de productie van melk en melkproduckten in Europa binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. Het nationaal opleggen van een melkquotum zal botsen met regels 

                                                        
1 Actualisering toekomstvisie veehouderij, subproject Omvang veehouderij, zoals laatstelijk besproken in 
de Klankbordgroep van 8 juli 2010. In de Klankbordgroep is afgesproken de notitie op punten nog nader 
aan te scherpen en in september nogmaals te bespreken in de Klankbordgroep. 
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over marktordening en is in strijd met het principe van een vrije markt. Hierdoor is een nationaal 
melkquotum juridisch gezien bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, te legitimeren. Wat overblijft zijn 
een stelsel van dierrechten en Mestafzetovereenkomsten (koppeling van productie aan grond cq. 
afzetruimte).  
 
3. Stelsel van dierrechten 
Kenmerken van een stelsel van dierrechten: 
1. Er vindt een directe sturing plaats op dierlijke productie. Ondernemers mogen niet meer dieren 

houden dan waarvoor rechten zijn verworven. Het recht op productie is daarmee een schaars goed. 
2. Er vindt indirect sturing plaats op de mestproductie. Met een stelsel van dierrechten kan vooraf – 

binnen bepaalde marges – bepaald worden hoe groot de mestproductie zal zijn. Dit is vooral van 
belang als garantie richting de Europese Commissie als het gaat om handhaving van het 
mestproductieplafond 2002. 

3. De ‘license to produce’ vertegenwoordigd een waarde voor de ondernemer. Bij verhandeling 
vormen de rechten een (aanzienlijke) inkomstenbron voor ondernemers die zich er van ontdoen. 
Voor ondernemers die rechten verwerven vormen deze een (aanzienlijke) kostenpost. De middelen 
die ingezet worden voor de aanschaf van rechten kunnen niet ingezet worden voor andere 
doeleinden. Dit laatste is een veel gehoord kritiekpunt vanuit de sector en politiek. 

4. Er vindt geen directe milieusturing plaats. Het stelsel van dierrechten reguleert de dierlijke 
productie. De productie van (mineralen in) dierlijke mest is hieraan indirect gekoppeld. In de praktijk 
is aan de hand van het aantal dierrechten op nationaal niveau vrij precies te bepalen wat de 
mestproductie zal zijn. Tussen individuele ondernemers kan echter wel een grote variatie bestaan in 
excreties door verschillen in management (type voer, beweiden of niet-beweiden, voederconversie, 
etc). De koppeling met milieubelasting (belasting van de bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd 
middels het stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van dierrechten is dan ook een aanvullende 
maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid (‘evenwicht’ op de mestmarkt). 

5. Een stelsel van dierrechten is relatief makkelijk te handhaven. Het is feitelijk een kwestie van 
staarten tellen. Complicerend factor is alleen dat het aantal dierrechten een jaargemiddelde betreft. 
Het aantal gehouden dieren mag op elk gegeven moment hoger liggen dan dit jaargemiddelde, het 
zogenaamde dagplafond. De ervaringen met het handhaven van het stelsel van dierrechten zijn over 
het algemeen positief. 

6. Een stelsel van dierrechten is relatief makkelijk uitvoerbaar, zowel voor de sector als voor de 
overheid. Er is meer dan tien jaar ervaring met de uitvoering bij varkens en pluimvee. De uitvoering 
bij andere diercategoriën is soortgelijk en zal niet tot onoverkomelijke uitvoeringsproblemen leiden 
(behoudens de toekenning van rechten aan nieuwe diercategoriën. Zie punt 8). 

7. Een stelsel van dierrechten is een effectief instrument om de druk op de mestmarkt binnen de 
perken te houden. In geval van een onaanvaarbare toename van de druk op de mestmarkt 
(bijvoorbeeld door tegenvallende export en/of beperking van afzetruimte door aanscherping van 
gebruiksnormen) kan, door afroming bij verhandeling of – in het ultieme geval – door een generieke 
korting of opkoop, het aantal dierrechten teruggebracht worden tot een aanvaarbaar niveau. 

8. Het toekennen van rechten aan diercategoriën die momenteel nog niet onder het stelsel van 
dierrechten vallen (i.i.g. rundvee, wellicht ook andere diercategoriën als schapen, geiten en 
vleeskalveren) kan (en zal) tot een groot aantal knelgevallen leiden. Dit leert de ervaring met de 
WHV. Procedures hierover kunnen nog lang tot forse overheidsinzet leiden (laatste WHV-zaken zijn 
nog steeds niet afgerond). 

9. Een stelsel van dierrechten bevat voor intensieve veehouders weinig tot geen stimulansen om te 
streven naar een reductie van de input – en daarmee ook de output – aan mineralen. 

 
Er is momenteel weinig steun voor een stelsel van dierrechten te ontwaren (zie ook artiekel bijlage 1). 
CDA en VVD hebben zich recent uitgesproken tegen een stelsel van dierrechten. De NVV en LTO-
Nederland geven de voorkeur aan een andere invulling waarbij er geen directe grens wordt gesteld aan 
de omvang van de veehouderij. De NMV ziet wel de noodzaak van directe sturing op omvang maar ziet 
hiervoor geen rol weggelegd voor een stelsel van dierrechten. 
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4. Mestafzetovereenkomsten 
Kenmerken van een stelsel van Mestafzetovereenkomsten: 
1. Er vindt geen directe sturing plaats op dierlijke productie. Ondernemers mogen het aantal dieren 

houden waarvoor voorafgaande aan het kalenderjaar mestafzet is geregeld (grond, afzet aan 
intermediair/tussenpersoon, export)2. Afzetmogelijkheden voor dierlijke mest zijn hiermee een 
schaars goed geworden waarvoor betaald dient te worden. 

2. Er vindt geen sturing plaats op de mestproductie. Productie kan plaatsvinden indien er 
plaatsingsruimte beschikbaar is voor de geproduceerde mest. Met een stelsel van MAO’s kan 
voorafgaande aan een kalenderjaar vastgesteld worden hoe groot de mestproductie dat jaar zal zijn, 
maar niet de daarop volgende jaren. Als het gaat om handhaving van het mestproductieplafond 
2002 vormt een stelsel van MAO’s onvoldoende garantie. 

3. Naast een markt voor fysieke mest (op basis van daadwerkelijke hoeveelheden mineralen) onstaat er 
met een stelsel van MAO’s ook een markt voor afzetruimte (op basis van forfaitaire hoeveelheden 
mineralen). 

4. Er vindt geen directe milieusturing plaats. Een stelsel van MAO’s reguleert de (forfiataire) productie 
en de afzetruimte voor dierlijke mest. In de praktijk is aan de hand van het aantal afgesloten MAO’s 
vrij precies te bepalen wat de mestproductie zal zijn. Afhankelijk van verschillen in management 
(type voer, beweiden of niet-beweiden, voederconversie, etc) kan de feitelijke mestproductie wel 
sterk afwijken van de forfaitaire gecontracteerde mestproductie. De koppeling met milieubelasting 
(belasting van de bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd middels het stelsel van gebruiksnormen. 
Het stelsel van MAO’s is dan ook een aanvullende maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid 
(‘evenwicht’ op de mestmarkt door koppeling van productie aan afzetruimte). 

5. Een stelsel van MAO’s is minder eenvoudig te handhaven dan een stelsel van dierrechten. Jaarlijks 
dient gecontroleerd te worden of ondernemers voldoende afzetruimte hebben voor de beoogde 
dierlijke productie. Is dit niet het geval dan dienen ondernemers het aantal te houden dieren te 
reduceren. Gaat de overheid dit afdwingen? Er kan een aanzienlijk verschil bestaan tussen de 
forfaitaire productie op basis waarvan MAO’s afgesloten dienen te worden en de feitelijke productie 
(gevolg: loze contracten). Dit kan resulteren in grote handhavingsmarges. Afzetruimte buiten de 
Nederlandse landbouw (export) dient vooraf gecontracteerd te worden. Exportcontracten zijn ook 
onder het huidige mestbeleid een grote bron van zorg. Ondernemers (intermediairen) hebben de 
grootste moeite voorafgaande aan een kalenderjaar de benodigde papieren op orde te krijgen (zie 
artikel ‘Duitse autoriteiten zien scherper toe op invoer van Nederlandse mest’ in bijlage 1). Lopende 
een kalderjaar gaat er altijd meer mest de grens over dan voorafgaande aan het jaar is 
gecontracteerd. 

6. Het stelsel van MAO’s zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was, kende een aantal haken en 
ogen waardoor de sturingskracht en uitvoerbaarheid laag waren. Een deel hiervan is opgelost. Zo is 
er momenteel sprake van een effectieve perceelsregistratie en is de daadwerklijke afzet van mest 
met AGR/GPS vele malen beter te traceren, alhoewel export nog een zorgenkindje blijft. Daarnaast 
zal een eventueel nieuw MAO-stelsel niet naast een stelsel van dierrechten draaien, maar ter 
vervanging dienen. Toch dreigt het gevaar van een papieren stelsel. Onder het oude MAO was er 
sprake van loze contracten. Ondernemers moesten, als gevolg van het hanteren van forfaitaire 
productiewaarden, contracten afsluiten voor mest die feitelijk niet geproduceerd werd. Dit 
probleem blijft. Het oude MAO kende een afnameplicht “indien en voorzover de wederpartij van dit 
afzetrecht gebruik wil maken”. In de praktijk werd weinig gebruik gemaakt van deze plicht tot 
afname (dit had deels te maken met het feit dat intermediaire ondernemingen in het MAO-stelsel 
een spilfunctie hadden in het afsluiten van contracten). Het feitelijk gebruik van dierlijke mest is in 
belangrijke mate afhankelijk van klimatologische omstandigheden. In een jaar met een nat voorjaar 
zal relatief veel dierlijke mest in opslag gaan waardoor de te contracteren afzetruimte in het daarop 
volgende jaar zal afnemen. Dergelijke fluctuaties tussen de jaren kan de uitvoering en handhaving 
danig bemoeilijken. 

7. Een stelsel van MAO’s kan een effectief instrument zijn om de productie van mest in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare afzetruimte. Het dwingt producenten om 

                                                        
2 Er kan gekozen worden voor een systematiek waarbij ondernemers uiterlijk 31 december van jaar x-1 
een percentage van hun afzet gecontracteerd moeten hebben (bijv. 80%) waarbij het resterende deel in 
jaar x geregeld moet worden (bijv. vóór 1 maart). 
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mestproducten te leveren waarvoor een afzetmarkt is en kan daarmee een stimulans vormen voor 
mestverwerking. Een MAO-stelsel ontziet die ondernemers die eigen grond hebben voor de afzet 
van hun eigen mest. Grondgebondenheid wordt gestimuleerd. 

 
5. Kwalitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 
 
 Dierrechten MAO 
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. 

Nee 
Hoe meer afzetruimte 
gecontracteerd kan worden, hoe 
groter de productie kan worden. 

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 minder direct 
Door aanvullende voorwaarden 
te stellen aan afzetcontracten, 
bijvoorbeeld het contracteren 
van 110% van de te verwachten 
productie 

Zijn er kosten verbonden aan 
de ‘license to produce’? 

Ja, alleen bij uitbreiding 
Kosten voor ‘license to produce’ 
uitsluitend bij de aanschaf van 
dierrechten bij uitbreiding. Deze 
kunnen zwaar drukken op 
investeringsruimte. Er zijn geen 
kosten voor het instandhouden 
van dierrechten (afgezien van 
eventuele aflossing van rente) 

Ja, jaarlijks bij afsluiten MAO’s 
Ondernemers dienen elk jaar 
kosten te maken voor ‘license to 
produce’. Afzetruimte is het 
schaarse goed (grond, export, 
verbranding, afzet buiten de 
landbouw). Bij MAO met 
afnameplicht zullen afnemers 
een vorm van ‘risicobijdrage’ 
vragen voor het afsluiten van 
een MAO.  

Wat is het financiële effect 
voor melkveehouders? 

Negatief 
Melkveehouders krijgen een 
extra en nieuwe kostenpost erbij 
in geval van uitbreiding. De 
drang om te groeien zal bij een 
deel van de ondernemers groot 
zijn (de stallen worden al 
gebouwd!). Er zal, zeker in 
eerste instantie, sprake zijn van 
een zeer schaars goed en 
dienovereenkomstig hoge 
prijzen. 

Overwegend neutraal 
Een aanzienlijk deel van de 
melkveehouders (circa 90% 
onder huidige gebruiksnormen) 
heeft voldoende eigen grond om 
dierlijke mest af te zetten. Die 
ondernemers die minder dan 
250 kg N/ha produceren kunnen 
extra inkomsten genereren door 
het aanbieden van afzetruimte 
voor andere ondernemers. 
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Wat is het financiële effect 
voor intensieve veehouders? 

Neutraal 
Voor de varkens- en 
pluimveehouders verandert er 
niks. Kosten uitsluitend bij de 
aanschaf van dierrechten bij 
uitbreiding. Deze kunnen zwaar 
drukken op investeringsruimte. 
Er zijn geen kosten voor het 
instandhouden van dierrechten. 
Bestaande rechten behouden 
hun waarde. 
 
Indien rechten uitwisselbaar 
worden tussen diercategoriën 
zal de prijs voor rechten 
toenemen door sterke 
concurrentie vanuit met name 
de melkveehouderij. 

Eerst negatief, daarna onzeker 
Vrijwel alle varkens- en 
pluimveehouderijen hebben de 
afgelopen 10 jaar geïnvesteerd 
in dierrechten. Bij afschaffen van 
het stelsel van dierrechten zijn 
deze investeringen niets meer 
waard. Hiervoor in de plaats 
komen kosten voor MAO’s. Deze 
zullen in verhouding lager zijn 
dan investeren in rechten. Hier 
staat tegenover dat kosten voor 
MAO’s jaarlijks terugkeren en 
dat, indien de dierlijke productie 
toeneemt, afzetruimte een 
groeiend schaars goed zal 
worden waardoor MAO-kosten 
ook toe zullen nemen. 

Wat is het financiële effect 
voor akker- en tuinbouwers? 

Neutraal/licht positief 
Bij uitbreiding van stelsel van 
dierrechten tot andere 
diercategoriën blijft het aanbod 
aan dierlijke mest gelijk. Doo0r 
aanscherpen gebruiksnormen 
wel minder plaatsingsruimte 
waardoor 
onderhandelingspositie voor AT-
sector iets beter wordt. 

Positief 
Afzetruimte, waaronder grond, 
is onder het MAO-stelsel een 
schaars goed. De AT-sector kan 
aan dit schaarse goed een 
prijskaartje hangen. Hiermee 
wordt bovenop de financiële 
vergoeding voor de fysieke 
afname van mest ook een 
vergoeding ontvangen voor het 
afsluiten van een MAO 

Handhaafbaarheid Goed 
Handhaving is relatief 
eenvoudig. Kwestie van staarten 
tellen (+ I&R) 

Matig 
Vergt behoorlijke inspanning. 
Door goede perceelsregistratie 
wel beter dan in verleden. 
Vooral in geval ondernemers 
onvoldoende afzetruimte 
hebben gecontracteerd zullen 
veel discussies ontstaan. Want 
welke maatregel wordt dan 
genomen? Gaat de overheid 
dieren in beslag nemen? 
Inspanning is daarnaast jaarlijks 
terugkerend. 

Uitvoerbaarheid Goed 
Relatief eenvoudig 
uitvoeringsapparaat. Uitbreiding 
tot andere diercategoriën vraagt 
om opschaling. Aanvankelijke 
toekenning van dierrechten zal 
gepaard gaan met knelgevallen 
die lang kunnen naijlen, mede 
onder politieke druk. 

Goed 
Door verdergaande digitalisering 
is uitvoeringsapparaat naar 
verwachting goed in te richten. 
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Uitvoeringskosten Relatief laag 
Kosten hoger dan huidige stelsel 
door uitbreiding aantal 
diercategoriën. In verhouding 
tot stelsel van MAO zijn kosten 
wel lager. 

Relatief hoog 
Jaarlijkse controle op 
gecontracteerde hoeveelheid 
afzetruimte (koppeling 
forfairtaire mestproductie aan 
grond, exportcontracten en afzet 
buiten de landbouw). Ksoten 
relatief hoog in vergelijking met 
stelsel van dierrechten. 

Effectiviteit in realisatie doel 
(in de hand houden druk op de 
mestmarkt/aanvullende 
maatregel ter realisatie doelen 
Nitraatrichtlijn) 

Goed 
Door vrijwel 1-op-1 relatie tussen 
aantal dierrechten en 
mestproductie is druk op de 
mestmarkt effectief te reguleren. 
Dierrechten bieden daarnaast de 
mogelijkheid in te grijpen door 
korting bij verhandeling, opkoop 
en generieke korting.  

Matig tot vrij goed 
Door vrij grote marge tussen 
forfaitaire productie en 
daadwerkelijke mestproductie 
kan onbalans ontstaan. 
Daarnaast heeft een slecht 
afzetjaar (tegenvallende 
weersomstandigheden) een 
groot negatief effect op de te 
contracteren afzetruimte in het 
daarop volgend jaar. 

Stimulans voor innovatie Laag 
Ingeval een stelsel van 
dierrechten geen mogelijkheid 
bevat voor inverdienen 
(bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om meer dieren te houden bij 
lagere excretie) zal er weinig 
stimulans tot innovatie vanuit 
gaan. Ruimte voor investeren 
gaat deels in aanschaf 
dierrechten zitten 

Laag tot vrij goed 
Ingeval een stelsel van MAO’s 
geen mogelijkheid bevat om met 
lagere excretiewaarden te 
rekenen bij het aangaan van 
contracten zal er weinig 
stimulans tot innovatie op het 
punt van voer vanuit gaan. 
Grondgebondenheid wordt wel 
gestimuleerd net als bepaalde 
vormen van mestverwerking. 

Draagvlak sector Laag tot vrij laag 
Intensieve veehouderij ziet 
stelsel van dierrechten vooral als 
grote belemmering is 
ondernemerschap. Middelen die 
ingezet moeten worden voor 
uitbreiding rechten kunnen niet 
ingezet worden voor 
bedrijfsontwikkeling en milieu-
investeringen. Zonder stimulans 
voor ondernemers die afzet 
geregeld hebben of aan 
mestverwerking doen geen 
steun vanuit varkens- en 
pluimveehouderij. 
Melkveehouderij ziet liever een 
systeem dat gekoppeld is aan 
grond. 
 

Vrij hoog tot hoog 
Veehouderij wil beloning van 
ondernemers die afzet goed 
geregeld hebben, hetzij door 
eigen grond hetzij door 
verwerking in combinatie met 
export of afzet buiten de 
landbouw. Zowel intensieve 
veehouderij (NVV) als 
melkveehouderij (NMV) hebben 
zich uitgesproken vóór kansen 
voor gezinsbedrijven. Als MAO 
te weinig sturend is dreigt 
enorme concurrentie om 
afzetruimte waarvan kleinere, 
mindere kapitaalkrachtige, 
ondernemers de dupe kunnen 
worden. 
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Draagvlak politiek Laag tot vrij laag 
Een meerderheid van de huidige 
Kamer wil ondernemerschap 
stimuleren. Dierrechten past niet 
in deze visie. Een meerderheid 
van de Kamer ziet ook weinig tot 
geen milieurisico’s.  

Vrij hoog tot hoog 
MAO’s appeleren aan 
ondernemerschap. Volgens een 
meerderheid van de Kamer 
ontziet een stelsel van MAO’s 
grondgebonden bedrijven en 
vormen ze een stimulans voor de 
intensieve veehouderij om te 
komen tot effectieve en 
efficiënte afzet (lees: 
mestverwerking en export) 
buiten de Nederlandse 
landbouw. 

 
6. Kwantitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 
 
Beoordeling Kleurcodering 
Positief  
Neutraal  
Negatief  
 
 Dierrechten MAO 
Absoluut plafond 
mestproductie 
(van belang i.v.m. 
mestproductieplafond 2002) 

+ - 

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) 

+ + / - 

Zijn er kosten verbonden aan 
de ‘license to produce’? 

+ + / - 

Wat is het financiële effect 
voor melkveehouders? 

-  + 

Wat is het financiële effect 
voor intensieve veehouders? 

+ / - - 

Wat is het financiële effect 
voor akker- en tuinbouwers? 

+ / - + / - 

Handhaafbaarheid + + / - 
Uitvoerbaarheid + + / - 
Uitvoeringskosten + - 
Effectiviteit in realisatie doel 
(in de hand houden druk op de 
mestmarkt/aanvullende 
maatregel ter realisatie doelen 
Nitraatrichtlijn) 

+ + / - 

Stimulans voor innovatie - + / - 
Draagvlak sector - + 
Draagvlak politiek - + 
Robuustheid + - 
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Bijlage 1 Artikelen media 
 

 

Nieuwe Oogst 3 juli 2010 

 

De melkveehouderijsector wil geen dierrechten. Varkens- en pluimveehouders denken er iets genuanceerder over.  

Dierrechten, dierrechten gekoppeld aan ammoniakprestaties of helemaal geen dierrechten, maar een ingewikkeld systeem van 

emissiemanagement. Dat zijn drie opties om de milieubelasting van de Nederlandse veehouderij na afschaffing van het melkquotum in 

2015 in toom houden. Tenminste, als het aan Capgemini Consulting en Alterra ligt. De twee onderzoeksinstituten baarden vorige week 

een rapport. Het is de basis is voor de keuze die de regering moet maken om wel of geen grenzen aan een eventuele groei van 

veehouderijsectoren te stellen. ,,Mestverwerking kan een deel van het probleem oplossen. Maar er is geen zekerheid dat we daarmee 

aan alle milieudoelstellingen voldoen. Er moet meer gebeuren’’, stelt onderzoeksleider Vincent Viool van Capgemini Consulting.  

 

Drie oplossingen  

De onderzoekers dragen drie oplossingen aan. Oplossing 1 is een systeem van dierrechten voor alle sectoren. Oplossing 2 combineert 

dierrechten met een emissielabel. Als een veehouder erin slaagt met beter voer, een betere stal of andere maatregelen de 

ammoniakuitstoot te verlagen, mag hij groeien. Er blijft echter een plafond van dierrechten. Oplossing 3 kent geen dierrechten maar is 

gebaseerd op het managen van de emissie. Er wordt per bedrijf een emissieruimte vastgesteld voor ammoniak, nitraat, fosfaat, 

broeikasgassen, fijn stof, zware metalen, geur en eventueel medicijnen. Op wat voor manier de boer binnen de grens blijft, is zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Hij wordt afgerekend op het eindresultaat. In het rapport staat dat het invoeren van dierrechten voor koeien, 

varkens en kippen vanaf 2015 de gemakkelijkste oplossing is. ,,Maar het is niet automatisch zo dat de makkelijkste optie ook de beste 

is’’, nuanceert Viool. ,,Het is een complexe afweging van factoren die op alle opties moet plaatsvinden.” Een nadeel van oplossing 1 en 

in iets mindere mate van oplossing 2 is het gebrek aan innovatiestimulans voor ondernemers, erkent Viool. Oplossing 3 doet meer 

beroep op de creativiteit van de boer. Viool: ,,De boer zit aan de knoppen en er is ruimte om te innoveren.’’ Nadeel van oplossing 3 is 

dat het meer tijd en inspanning vraagt dan beschikbaar is tot 2015. Alleen al het monitoren, berekenen en met instemming vaststellen 

van de emissies per stof en per bedrijf vraagt al enkele jaren.  

 

Varkenshouderij  

Annechien ten Have, voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij zegt dat het rapport onderstreept dat ,,we voorlopig niet zonder een 

regulering van het aantal dieren kunnen’’. ,,Of we dat met nieuwe technieken op termijn wel kunnen? Dat is de vraag. Feit is dat we 

vastlopen met alleen dierrechten en verder niks doen. Daarom zetten wij in op reductie van de mineralenuitstoot via het veevoerspoor, 

optimale mestafzet op de binnenlandse markt en meer mestverwerking.’’ Op dat laatste front verkent de LTO-vakgroep Varkenshouderij 

twee sporen. De één is een systeem waarbij de varkenshouder verplicht wordt een deel van het mineralenoverschot te laten verwerken. 

De tweede optie is een systeem waarbij een pool van dierrechten wordt gevuld door bijvoorbeeld afroming bij verhandeling. Deze 

rechten worden dan uitgegeven aan boeren die mest willen gaan verwerken. Ten Have staat er overigens wel op dat er een systeem 

komt dat voor alle sectoren geldt en waarin alle sectoren gelijk worden behandeld. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen.’’  

 

Pluimveehouderij  

Jan Wolleswinkel, voorman van de pluimveehouders in Nederland (NOP/LTO), ziet zijn sector met initiatieven op gebied van 

mestverwerking, de bouw van nieuwe stallen en het voerspoor ook verduurzamen. Toch hoeven de dierrechten er voor hem niet af. 

,,Ons uitgangspunt is helder. We hebben een systeem van dierrechten met schotten en we gaan ervan uit dat de maatschappelijke druk 

op onze sector blijft. Dan is het verstandig om niet terecht te komen in gevaarlijke situaties. Een systeem van dierrechten kost extra geld 

bij investeringen, maar helpt bij vergunningverlening en is voor iedereen duidelijk.’’ ,,Bovendien, alles wat je reguleert, kost geld. Wij 

denken niet dat je snel een systeem hebt wat veel beter is. Ik begrijp dat de situatie voor de melkveehouderijsector anders ligt. 

Misschien moet je daar iets anders voor bedenken. Zeker is dat dit rapport de rust in de veehouderijsectoren niet bevordert.’’  

 

Melkveehouderij  

Voorzitter Siem-Jan Schenk van LTO Melkveehouderij heeft het laatste woord. ,,Dier- of emissierechten lossen het probleem niet op. Je 

verspeelt er alleen maar geld mee dat je beter in innovatie kunt steken.’’ Hij vindt dat het rapport uitgaat van een statische situatie. 

Terwijl de melkveehouderij via het veevoerspoor, initiatieven voor mestverwerking, emissiearme stallen en weidegang juist volop bezig 

is om de knop om te zetten. ,,Geef ons die ruimte’’, vraagt Schenk, die ook nog even refereert aan het grondgebonden karakter van de 

sector. Bovendien gaan de onderzoekers voorbij aan de gemaakte afspraken om methaan en ammoniak terug te dringen, stelt hij. 

Schenk wijst op de donderdag door minister Verburg aan de Tweede Kamer aangeboden voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS). ,,Daarin wordt een ammoniakplafond neergelegd waarmee we wel moeten. We zijn niet bang voor scherpe emissie-eisen, maar 

geef ons dan ook het roer in handen.’’ 
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Duitse autoriteiten zien scherper toe op invoer van Nederlandse mest 
 
Duitse boeren die mest uit Nederland op hun percelen laten aanvoeren, moeten tegenwoordig 
zelf vergunningen aanvragen. Ze moeten op perceelsniveau aangeven hoeveel mest ze willen 
aanvoeren en op welk tijdstip ze het willen gebruiken. In het najaar mag maximaal 80 kilo 
stikstof of 40 kilo ammonium worden gegeven. De gift in het voorjaar is afhankelijk van het 
gewas. Grondgebruikers die ook vee houden, mogen geen dierlijke mest uit het buitenland 
aanvoeren. 
 
In het verleden regelden bemiddelaars de aanvragen voor vergunningen om mest aan te voeren. De 
Duitse overheid had daardoor geen goed zicht op waar mest werd uitgereden en om welke hoeveelheid 
het daarbij ging. Om zicht te krijgen op de exporten mest van Nederland naar Duitsland wordt al wel wat 
meer samengewerkt tussen overheden. Zo gebruiken de Duitse autoriteiten sinds begin dit jaar het 
Nederlandse GPS/Trace controlesysteem. Brancheorganisatie Cumela Nederland zou het een goede zaak 
vinden dat de Duitse instanties ook de beschikking krijgen over de GPS/AGR meldingen van de 
intermediairs, wanneer dat bijdraagt aan het vertrouwen in de Nederlandse exporteurs van mest. 
 
Vee & Gewas  10/07/10 
 
 
 

 



Opmerkingen en afspraken uit overleg werkgroep ‘Omvang Veehouderij’ van dinsdag 24-08-2010. 
 
Aanwezig:  

 
 
Vooraf 
• De of-vraag aanscherpen op basis van reactie klankbordgroep + waardendiscussie van 26 augustus 

2010. Nieuwe versie wordt rondgestuurd ter voorbereiding op volgende klankbordgroep. 
 
Opmerkingen bij notitie, versie 2.1 

 
• Dierrechten is handel in lucht. Hierdoor vloeit geld de sector uit. 
• Dierrechten sturen niet op oplossingen voor milieuproblemen. 
• Grote voordeel van MAO is koppeling met grond. Dit vormt een stimulans voor oplossingen om 

mineralen terug te dringen. 
• Nadeel van MAO: grote uitvoeringsinspanning 
 

 
• Vraag is of MAO wel een volume-instrument is. 
• MAO creëert twee werelden: een papieren en een fysieke werkelijkheid. 
 

 
• Vergelijkingvan toekomstig MAO met huidig dierrechtenstelsel klopt niet. Nu dierrechten zonder 

koeien. Dit is niet hetzelfde als dierrechten met koeien. Melkveehouders hebben namelijk grond. In 
het verleden hadden we daarom (gedwongen door de politiek) ‘grondgebonden rechten’. Let wel, 
de politiek laat het niet gebeuren dat er dierrechten komen voor koeien. Dus, beschrijf een stelsel 
met grondgebonden rechten. Pas dan eerllijk vergelijk mogelijk met MAO. 

• Creërt MAO een papaieren werkelijkheid? Ja, maar niet meer dan bij dierrechten. Zowel MAO als 
dierrechten zeggen niets over de feitelijke meststroom. 

 
 

• Denk na over waarom er wordt afgeweken van Capgemini. In rapport staan drie opties. Twee 
worden niet nader uitgewerkt. Al bestaande stelsel (dierrechten) wordt wel omarmt. MAO staat niet 
eens in het rapport. Waarom wordt dit dan wel opgepakt? Wat vertel je de politiek hierover? 

• Sturen zo dicht mogelijk op emissie heeft voorkeur (EMS-systeem). Uitvoeringstechnisch is dit nog te 
vroeg, zoveel heeeft Capgemini ons duidelijk gemaakt. 

• Standpunt van VROM: Er moet een nationaal plafond komen en een robuust stelsel. Dierrechten zijn 
robuuster dan MAO. 

• Dierrechten bieden mogelijkheid voor compartimentering, MAO niet. 
 

 
• Kritiek van politiek en sector is dat dierrechten duur zijn. Dit kan waar zijn maar verdient wel 

nuance. Dierrechten moeten eenmalig aangeschaft worden. MAO’s moeten elk jaar afgesloten 
worden. Dit brengt kosten met zich mee. 

• Met MAO’s is er geen absoluut plafond. Mestproductie kan groeien zolang er afzet gevonden kan 
worden. 

• Standpunt van Europese Commissie is van belang. Natuurlijk valt aan de Commissie uit te leggen dat 
het gaat om bodemoverschotten en nitraatconcentraties. Die dalen de afgelopen jaren weer. Maar 
de Commissie heeft niet voor niks voorwaarde aan derogatie verbonden. Het is niet gesegd dat de 
Commissie dit zomaar zal opgeven. 

 
 

• Bizar dat een ondernemer zich voorafgaande aan een jaar al helemaal moet verantwoorden en 
vastleggen. Wat is er liberaal aan een dergelijke maatregel? 
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• Wat is het effect van MAO’s op de grondprijs? 
• Grote twijfel of MAO sturend genoeg is. De drive om te groeien is groot. Melkveehouders zijn al 

volop nieuwe en grotere stallen aan het plaatsen. 
 

 
• Er moet rekening gehouden worden met de Motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (28385, nr. 176) over 

het stimuleren van mestverwerking. Opnemen in de notitie1. 
• Eens met  dat een optie met grondgebonden dierrechten nader uitgewerkt moet worden. 
 
Discussie 
• Ammoniak moet plek krijgen in uitwerking. Al is het maar om te laten zien dat we iets gedaan 

hebben met uitkomst Capgemini. 
• In notitie ingaan op de vraag in hoeverre er sprake is van een volume-instrument. 
• Maak onderscheidt tussen handhaafbaarheid van het stelsel en handhaafbaarheid van een plafond. 
• Betalen voor lucht is politiek gevoelig item. 
• Een zuiver gemiddeld bedrijf bestaat niet. Een sectorgebonden stelsel is daarom niet mogelijk. Denk 

daarom vanuit bedrijven (dus niet spreken over grondgebonden melkveehouderij maar over 
grondgebonden bedrijven). 

• Maak voor beiede stelsels uitwerkingen op bedrijfsniveau. Hoe werkt MAO voor veehouder, 
intermediair, etc. 

 
 
 
 

                                                        

1 “overwegende, dat de minister nog in gesprek is met gedeputeerde(n) over compartimentering en dierrechten, en 

aan de slag gaat met eventueel hieruit voortvloeiende beleidsvoorstellen; verzoekt de regering om in de 

beleidsvoorstellen ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten met een uitwerking te komen van een 

prikkel voor mestbe- en verwerking, onder andere met afzet buiten de Nederlandse landbouw,  
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1. Synthese 

1.1 Hoofdvraag 
In 2015 vervallen zowel de dierrechten als de melkquota. De dierrechten hebben als doel: “door beheersing van 
de omvang […] van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 
gebruiksbeperkingen te verzekeren”.1 In diezelfde memorie van toelichting wordt in de toelichting bij de 
vervaldatum opgemerkt: “In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever ertoe dwingt tijdig 
een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te maken”. De melkquota zijn een 
EU-marktordeningsinstrument en bedoeld als instrument ter beperking van de melkproductie. Het 
vervallen van de quota is een EU-besluit. De vraag is aan de orde of er op dat moment behoefte is aan een 
vervangend overheidsinstrument om de omvang van de veestapel te kunnen beperken2. 

1.2 Rechtvaardiging overheidsingrijpen vanaf 2015 - motieven 
Vraag is op grond van welk motief een dergelijk overheidsingrijpen te rechtvaardigen is.  
 
In de eerste plaats kan gewezen worden op de krimpende milieugebruiksruimte in Nederland: 
gebruiksnormen moeten in de komende jaren verder omlaag om de waterkwaliteit (grond- en 
oppervlaktewater) te verbeteren. Gevolg is dat de afzetruimte voor stikstof en fosfaat in de landbouw krimpt 
(60 tot 65 mln. kg fosfaat nationaal niet plaatsbaar in 2015; in de jaren daarna waarschijnlijk verdere 
aanscherping, vooral voor fosfaat, om KRW-doelen te realiseren); de uitstoot van ammoniak moet 
aanzienlijk omlaag om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteits- en natuurdoelen; de emissie van 
broeikasgassen moet omlaag om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen3. 
 
In de tweede plaats bestaat er een toenemende weerstand in de samenleving tegen het houden van grote 
aantallen dieren in een betrekkelijk beperkte ruimte. Mogelijk dat dit motief vooral gezien kan worden als 
een argument om de schaalgrootte van bedrijven te beperken om daarmee concentraties van dieren op één 
plek (lokaal) te vermijden; het argument kan ook breder getrokken worden en uitgelegd worden als de wens 
om in een regio, provincie of zelfs het hele land het aantal dieren te beperken. 
 
In de derde plaats is de raag gerechtvaardigd of Nederland onbeperkt leverancier van dierlijke producten in 
West-Europa moet willen zijn.  
 
De motivering moet dus gevonden worden in doelstellingen van algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, 
volksgezondheid) die als gevolg van bestaande marktordening niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in 
de marktordening mag daarbij niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de 
doelstellingen (proportionaliteit). Van belang daarbij is dat in die sectoren wordt ingegrepen die 
aantoonbaar bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Van de genoemde motieven is het motief van de krimpende milieugebruiksruimte het meest ‘hard’ in de zin 
dat op dit terrein (internationaal) bindende (deels ook kwantitatieve) doelen en verplichtingen bestaan.  

1.3 Noodzaak overheidsingrijpen? 
Vraag is ook of een dergelijk instrument noodzakelijk is. Overheidsingrijpen brengt immers kosten en 
beperkingen met zich mee voor de overheid (lees: belastingbetaler) en voor de burger (lees: 
veehouders/anderen). Als die kosten/beperkingen niet gemaakt hoeven te worden omdat 
overheidsingrijpen niet nodig is, dan verdient dat de voorkeur. Om een antwoord op die vraag te kunnen 
geven is het eerst nodig om te bezien of het gewenste doel ook al niet op andere wijze bereikt wordt.  
  
                                                           
1 Memorie van Toelichting wijziging Meststoffenwet, Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 
2 Het begrip beperken wordt hier gebruikt in de betekenis van begrenzen, limiteren.   
3 Bij dit laatste doel, dat gebaseerd is op een mondiaal probleem, kan de kanttekening geplaatst worden of het wel zo 
zinvol is om, bij gelijkblijvende consumptie van dierlijke producten, de productie te beperken in een land waar de 
emissie per dier internationaal vergelijkend relatief laag is. 
 



Allereerst is er op zowat alle hiervoor genoemde terreinen al ander overheidsinstrumentarium dat aangrijpt 
op beslissingen en gedrag van ondernemers: 
• het mestbeleid kent gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften voor individuele ondernemers;  
• het ammoniakbeleid stuurt op emissies per dierplaats/bij mestgebruik en maximeert in een beperkt 

aantal gebieden de totale emissie (Wet ammoniak en veehouderij, Wav); 
• het dierenwelzijnsbeleid stuurt op onder andere vergroting van de ruimte per dierplaats (dus op de 

omvang van de stal en buitenruimte nodig om hetzelfde aantal dieren te mogen houden); 
• het ruimtelijke ordeningsbeleid/reconstructiebeleid legt beperkingen op aan aard en omvang van 

activiteiten/inrichtingen op een bepaalde plek.  
Met uitzondering van het gebiedsgerichte ammoniakbeleid stuurt geen van de genoemde terreinen direct op 
omvang van het aantal dieren/totale emissie in Nederland. Dat betekent dat, hoewel er op bedrijfsniveau 
zeker gevolgen kunnen zijn van de genoemde instrumenten voor het aantal te houden dieren, deze 
instrumenten een groei van de nationale veestapel niet uitsluiten.  
 
In de tweede plaats is de vraag of het mogelijk is dat marktontwikkelingen het probleem van een 
ongebreidelde groei van het aantal dieren oplossen of voorkomen? Dit wordt niet bevestigd door 
verwachtingen van LEI4. Verwachting is dat de melkveehouderij zal groeien vanaf 2015, vanwege toenemende 
vraag naar de producten en een goede concurrentiepositie. Voor de varkenshouderij wordt verwacht dat deze 
sector de komende jaren eerst zal krimpen als gevolg van een zwakke concurrentiepositie en investeringen 
die gelet op milieu en dierenwelzijn nog op bedrijven zullen moeten plaatsvinden, maar daarna richting 
2020 toch weer een zeker groeipotentieel heeft. Hoe groot die groei dan zal zijn, is moeilijk te voorspellen. In 
het voor de varkenshouderij meest gunstige scenario kan de sector (vooral door toedoen van de 
vleesvarkenssector) in 2020 zelfs tot boven de huidige omvang groeien. 
 
Voor de pluimveehouderij zal het wegvallen van de productierechten volgens het LEI betekenen dat een 
barrière voor groei wegvalt. Die sector zal dan ook vanaf 2015 groeien door een betere concurrentiepositie 
als gevolg van de daling van de kostprijs.  
 
Gelet op het voorgaande is het dus zeer wel mogelijk dat bij de verwachte marktontwikkeling in de 
verschillende sectoren van de veehouderij, een individuele ondernemer in veel gevallen aan alle 
overheidseisen kan voldoen en tegelijkertijd ook nog kan uitbreiden. Bij het ontbreken van een vanuit de 
landelijke overheid opgelegd plafond kan dat er toe leiden dat het totale aantal dieren en de daarmee 
gepaard gaande totale emissie stijgt. En dat kan ertoe leiden dat nagestreefde doelen op het gebied van 
vooral milieu niet gehaald worden.  
 
Let wel, dit kan maar hoeft niet te gebeuren: met technische of managementingrepen (bijv. stal-, aanwend- 
en mestverwerkingstechniek, voermaatregelen, beweidingsregime) kunnen op veel gebieden flinke 
emissiereducties per dierplaats worden bereikt. Dierlijke mest is daarbij een product dat aantrekkelijk kan 
zijn voor afnemers buiten de Nederlandse landbouw. Met extra maatregelen zijn echter vaak ook kosten of 
andere nadelen gemoeid. En dat kan tot het dilemma leiden dat als de nagestreefde milieudoelen overeind 
blijven zonder gebruikmaking van volume-instrumenten, de kosten per dierplaats en per ondernemer (fors) 
kunnen toenemen. 

1.4 Doelmatigheid overheidsingrijpen 
Hiervoor werd al opgemerkt dat aan overheidsingrijpen kosten verbonden zijn. Zo leiden de bestaande 
stelsels van melkquota en dierrechten ertoe dat voor bedrijfsuitbreiding geïnvesteerd moet worden in het 
verkrijgen van die rechten. Op dit moment worden er jaarlijks ongeveer 300.000 varkensrechten verhandeld. 
Bij een kostprijs van tussen de € 150,- en € 200,- per varkensrecht gaat het jaarlijks om een investering van 
circa € 45 tot € 60. Dit leidt tot een toename van de kosten voor bedrijven. Kosten die ten laste kunnen gaan 
van het inkomen en/of de mogelijkheden om te investeren in andere bedrijfsmiddelen (waaronder milieu-
investeringen). Dat kan ertoe leiden dat de gewenste vernieuwing op bedrijven vertraagd wordt.  

                                                           
4 LEI, Gevolgen van het afschaffen van dierrechten (motie Polderman), Rapport 2010-… , Juli 2010, Projectcode 
2275000113; Silvis, H.J., C.J.A.M. de Bont, J.F.M. Helming, M.G.A. van Leeuwen, F. Bunte en J.C.M van Meijl, De 
agrarische sector in Nederland naar 2020; Perspectieven en onzekerheden, Den Haag, LEI Wageningen UR, 2009, 
Rapport 2009-021 



 
Als de noodzaak voor een overheidsinstrument ter begrenzing van de omvang van de veehouderij vanaf 
2015 er is, dan dient bezien te worden of de vormgeving van dit instrument zodanig kan zijn dat de daarmee 
gepaard gaande kosten voor bedrijven en overheid minimaal zijn en innovatie op bedrijven minimaal wordt 
verstoord en liefst zelfs wordt versterkt in de gewenste richting.  

1.5 Overheidsingrijpen, bij wie? 
Tot zover is hier gesproken over de veehouderij in het algemeen en de melkveehouderij, de varkenshouderij 
en de pluimveehouderij (kippen en kalkoenen) in het bijzonder, aangezien die deelsectoren van de 
veehouderij de sectoren zijn die ook nu begrensd worden door de overheid.  
De vraag is aan de orde voor welke deelsectoren van de veehouderij overheidsingrijpen ten aanzien van de 
omvang zou moeten gelden. Verschillende criteria kunnen hierbij gehanteerd worden: zoals bijdrage aan de 
milieuproblematiek, groeipotentieel van een sector, kosten totale bedrijfsleven en overheid. Dit pleit ervoor 
om in elk geval de omvang van de melkveehouderij, de pluimveehouderij en de varkenshouderij te 
beperken. Deze sectoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 88,6% van de totale fosfaatproductie (cijfers 
2009). Het is echter de vraag of buiten beschouwing laten van kleinere sectoren als het vleesrundvee, en 
geiten en schapen wel rechtvaardig is, gelet op het feit dat ook individuele bedrijven in die sectoren 
(kunnen) bijdragen aan geconstateerde problemen. 

 1.6 Conclusies 
Conclusie uit het voorgaande is dat er goede motieven zijn om het volume van de veehouderij te beperken, 
zeker waar het gaat om het halen van milieudoelen en voldoen aan milieuverplichtingen. Of het absoluut 
noodzakelijk is om daarvoor van overheidswege te willen ingrijpen, is niet met zekerheid te zeggen: hoewel 
de vooruitzichten voor een aantal sectoren op dit moment goed zijn, bestaat er altijd de mogelijkheid dat die 
in werkelijkheid tegenvallen en de groei van sectoren minder is dan verwacht of er zelfs krimp optreedt.   
 
Legitimeren van overheidsingrijpen in de veehouderij vanaf 2015 moet dan ook gebeuren op basis van 
argumenten van risicobeheersing (voorzorgprincipe): gelet op de hoge milieuambities en bestaande 
nationale en internationale verplichtingen op milieugebied, de verwachte groei van sectoren en de 
inschatting dat technische en managementontwikkelingen alleen niet voldoende zullen zijn om eventuele 
groei meer dan te compenseren om de milieuambities te realiseren, is een ‘slot op de deur’ nodig om te 
kunnen voldoen aan de maatschappelijke doelen en wensen.  
 
Ingrijpen zodra de overschrijding van de milieugebruiksruimte wordt geconstateerd, zal veelal zodanig laat 
zijn dat bijsturen te laat komt en veelal niet of pas veel te laat het gewenste effect zal hebben (ook gelet op 
mogelijke schadeloosstellingen). Om die reden is het ook niet onwaarschijnlijk dat ook de Europese 
Commissie in het kader van de Nitraatrichtlijn in de toekomst zal vasthouden aan een of andere vorm van 
volumebeperking zoals momenteel is vastgelegd in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de jaren 
2010-2013: “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”.  
 
Al met al is er geen harde zekerheid te geven of een volume-instrument wel of niet nodig is. Wel is gelet op 
de maatschappelijke doelen met de kennis van nu risicobeheersing geboden.  



2. Inleiding 
 
In ‘De toekomst van de Nederlandse veehouderij; Een discussienota’ (versie 4, 3 februari 2010) staat het 
volgende: “De Nederlandse veehouderij als totaal is groot van omvang. De intensiteit behoort tot de hoogste in de 
wereld, zeker in het zuiden en oosten van Nederland. De draagkracht van het Nederlandse milieu staat mede als gevolg 
van deze intensiteit onder druk.  
Voor de nabije toekomst ligt een verdere groei in het verschiet als de melkquotering verdwijnt en de dierrechten worden 
afgeschaft. De reacties op de snelle groei van de kleine geitensector zijn illustratief. Verwacht wordt dat de  
melkveehouderij na het afschaffen van de melkquotering binnen enkele jaren met zo’n 20% zal groeien. Deze groei kan 
leiden tot het toenemen van milieuproblemen en een nog grotere druk op relatie dier/volksgezondheid.  
Tot nu toe zijn begrenzingen aan de omvang van de veestapel ingesteld voor specifieke doeleinden: reguleren van de 
zuivelmarkt en het beheersen van de mestproductie om evenwicht op de mestmarkt te bewaken.  
Het reguleren van de omvang van de veestapel is een zwaar middel dat daarom ook zwaar gemotiveerd moet zijn. Het 
beheersen van het mestprobleem kan een reden zijn. Uit sectoren met dierrechten komen al geluiden de rechten na 2015 
te handhaven. Dan zal ook voor andere veehouderijsectoren (in ieder geval melkveehouderij) een regulering ingevoerd 
moeten worden. Er zijn verschillende opties denkbaar. Een dierrechtenstelsel met onderlinge uitwisselbaarheid. Dan 
groeien de sterke sectoren ten koste van de zwakke bedrijven en sectoren. Dilemma bij een rechtenstelsel is dat deze 
rechten een waarde hebben waarbij de blijvers rechten verwerven van de wijkers. Het netto effect is dat er geld uit de 
sector vloeit naar de wijkers, in plaats van naar aanpassing aan duurzaamheidseisen. Mocht deze weg worden 
ingeslagen dan zal nagegaan moeten worden in hoeverre het mogelijk is om een systeem van verhandelbaarheid te 
ontwerpen waarbij de prijs van de rechten beheerst kan worden. Een andere mogelijkheid is een stelsel dat (ook) 
rekening houdt met grondgebondenheid. Een dergelijk systeem stuurt direct op enkele duurzaamheidthema’s zoals het 
sluiten van de mest- voerkringloop en het beperken van regionale concentratie. .   
De vraag die zich aandient is of er gemotiveerd vanuit de duurzaamheidvraagstukken die verbonden zijn met de 
veehouderij een stand still voor de veehouderij wenselijk is. En vanuit een invulling van het voorzorgsprincipe te 
motiveren is. Eerst de duurzaamheid beter op orde, pas dan mogelijk verdere groei”. 
 
In onderhavige notitie is getracht de vraag te beantwoorden of een stand-still voor de veehouderij wenselijk 
is en welke motivatie hiervoor te vinden is. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de milieugebruiksruimte, 
nu en in de toekomst (hoofdstuk 3), variabelen die van invloed zijn op de omvang van de veehouderij 
(hoofdstuk 4), noodzaak voor overheidssturing (hoofdstuk 5), welke diercategorieën in aanmerking komen 
voor overheidsingrijpen (hoofdstuk 6), effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel (hoofdstuk 7) 
en de legitimering van een beperking van de omvang van de veestapel (hoofdstuk 8). 
 



3. Milieugebruiksruimte 

3.1 Inleiding 
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.  
 
Voor deze analyse kijken we naar de milieugebruiksruimte die bepaald wordt door milieudoelen voor: 

• de mineralenbelasting door bemesting met dierlijke mest (stikstof en fosfaat); 
• de ammoniakuitstoot uit stallen, beweiding, opslag en aanwending van dierlijke mest; 
• de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas); 

 
Mineralen: Richting 2015 loopt het deel van de dierlijke mest dat ter beperking van de mineralenbelasting 
buiten de landbouw moet worden afgezet op van circa 23% nu naar circa 34 tot 37% (uitgedrukt in fosfaat). 
Dit zal met steeds hogere mestafzetkosten gepaard gaan indien er niet op tijd economisch haalbare nieuwe 
afzetmogelijkheden worden gerealiseerd. Dit zet de handhaving van het stelsel van gebruiksnormen en de 
uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn verder onder druk. Zie verder paragraaf 3.2. 
 
Ammoniak: De Milieubalans 2009 meldt dat het onzeker is of de totale ammoniakemissie uit dierlijke mest 
binnen de EU-doelen voor ammoniak voor 2010 blijft (NEC-plafond 2010). Deze doelen zullen in de 
toekomst aangescherpt worden. De huidige depositie van ammoniak op de meeste kwetsbare 
natuurgebieden in ons land (Natura 2000, WAV-gebieden)  is nog aanzienlijk hoger dan de kritische 
waarden die nodig zijn voor een duurzaam behoud en beheer van die gebieden. Dit zet de 
bedrijfsontwikkeling op vooral de melkveebedrijven in de zones rondom de kwetsbare natuurgebieden 
onder druk omdat er nog geen NH3-beperkende maatregelen beschikbaar zijn. Zie verder paragraaf 3.3. 
 
Broeikasgassen: De reductie van broeikasgassen in de landbouw heeft tot nu toe meegelift met het mestbeleid 
(minder lachgas uit bemeste landbouwgrond). De toekomstige verlaging zal ook moeten komen door 
reductie van methaanemissies uit mestopslagen en koeien. De daarvoor benodigde technieken zijn nog 
nauwelijks ontwikkeld en kostbaar. Zie verder paragraaf 3.4. 

3.2 Mineralen 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 
gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (nationale plaatsingsruimte) 
echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 
Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Ter realisatie van doelen uit de 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zal de bemesting in de komende 5 tot 10 jaar verder teruggebracht 
dienen te worden. De milieugebruiksruimte wordt hiermee kleiner. Dit heeft gevolgen voor de 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Als gevolg van met name de aanscherping van de 
fosfaatgebruiksnormen in de komende 5 tot 10 jaar zal de druk op het mineralenbeleid verder toenemen als 
er geen economisch haalbare en duurzame (nieuwe) afzetkanalen worden gerealiseerd door het 
bedrijfsleven waarbij extra en substantiële hoeveelheden mineralen worden afgezet buiten de Nederlandse 
landbouw of naar de van de Nederlandse akkerbouwgronden. Bij het huidige productieniveau ontstaat er in 



2015 ruwweg een overschot aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt van 60 tot 65 miljoen kg 
P2O5 (ter illustratie: de totale mestproductie varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat). Dit 
betekent dat voor 34 tot 37% van de nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw 
gevonden dient te worden. Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals 
export (in 2009 28 miljoen kg P2O5), verbranding (circa 4 miljoen kg P2O5) en afzet naar niet-
landbouwbedrijven (circa 7 miljoen kg P2O5). 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 ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat na 2015 de belasting van het milieu met 
fosfaat verder teruggebracht moet worden om te voldoen aan de doelstellingen van de KRW. Het overschot 
aan fosfaat op de Nederlandse markt zal hierdoor nog verder oplopen. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar op 
de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan 
ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen 
kunnen oplopen tot € 20,- per kuub (figuur 1). Prijzen voor de afzet van varkensmest varieerden in 2009 
tussen de € 15,- en € 20,- per kuub (bron: Boerderij.nl). Voorlopige afzetkosten in 2010 bedragen tussen de € 
14,50 en € 18,- per kuub (bron: Agrarisch Dagblad) 
 

Figuur 1: Prijs afzet dierlijke mest voor de jaren 2005 t/m 2008 (bron: LEI-BIN) 
 
De intensieve pluimveehouderij heeft voldoende alternatieven voor afzet van overschotsmest. De 
verwachting is dat deze sector in de komende 10 jaar haar volledige overschot kan afzetten in het buitenland 
of aan de pluimveemestverbranding5. De melkveehouderij kan een groot deel van de eigen productie op 
eigen grond kwijt. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de derogatie behouden blijft. Door de aanscherping 
van fosfaatgebruiksnormen zal het noodzakelijk blijken de N/P-verhouding van de mest omhoog te krijgen 
om tot een maximale benutting van de eigen mest te komen. Dit kan door voermaatregelen en/of 
mestscheiding. Een eventueel overschot zal zijn weg vinden op de nationale markt en vooral concurreren 

                                                           
5 De daling van de afzetprijs voor pluimveemest in 2008 wordt toegeschreven aan de start van de 
pluimveemestverbranding op de Moerdijk. 
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met varkensmest. De intensieve varkenshouderij zal de grootste moeite hebben om overschotsmest af te 
zetten. Derogatiebedrijven nemen geen tot weinig varkensmest af. De varkenshouderij is afhankelijk van 
plaatsingsruimte in de AT-sector. Op zand wordt de ruimte die de gebruiksnorm dierlijke mest biedt 
redelijk tot goed benut, op klei is dit niet het geval. Op klei wordt nog een aanzienlijk deel van de 
bemestingsruimte opgevuld met kunstmest. De varkenshouderij zal, met dalende gebruiksnormen, 
alternatieve afzetkanalen dienen te vinden zowel binnen (akkerbouw) als buiten de Nederlandse landbouw. 
Mestverwerking – waarbij producten geproduceerd worden die kunstmest kunnen verdringen – kan 
hiervoor een oplossing bieden. De afgelopen twee decennia heeft mestverwerking de meermaals gewekte 
verwachtingen niet ingelost. Technieken bleven achter , kosten waren te hoog, het aanbod voldeed niet aan 
de vraag en afzet van onbewerkte dierlijke mest bleek telkens eenvoudiger en goedkoper via de traditionele 
afzetkanalen. 
 
In 2009 en 2010 is de export van varkensmest fors toegenomen. Tussen 2006 en 2009 is de export van 
varkensmest vervijfvoudigd tot bijna 700.000 ton (bijna 4 miljoen kilogram fosfaat). Onduidelijk is op dit 
moment hoeveel van de geëxporteerde varkensmest voldoet aan de eisen van Verordening 2003/2003 
(hygiëniseren). De weerstand, vooral bij Duitse overheden, tegen de massale import van varkensmest uit 
Nederland is groeiende. Angst voor import van dierziekten en ontwrichting van de eigen (mest)markt lijkt 
groot. Een aantal Duitse Deelstaten denkt aan het stellen van aanvullende eisen aan geïmporteerde 
Nederlandse varkensmest. Vraag is wat het effect is van aanvullende hygiëne-eisen voor de export van 
bewerkte varkensmest. 

3.3 Ammoniak 
Het Nederlandse ammoniakbeleid wordt bepaald door een bindende EU-doelstelling voor de 
ammoniakemissie in 2010 (NEC-doelstelling6), die voor de landbouw leidt tot een ammoniakplafond van 
114 kton. Deze doelstelling is een internationaal overeengekomen  tussendoel op basis van het nu maximaal 
haalbare. Voor de lange termijn geldt nationaal de ecologisch bepaalde doelstelling van het NMP4. Om tot 
een adequate bescherming van de natuurgebieden te komen zou uiteindelijk de nationale emissie in 2030 tot 
30 á 55 kton omlaag moeten. Daarnaast geldt gebiedsgericht depositiebeleid om de invloed van bronnen van 
ammoniak dichtbij kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000, WAV-gebieden) te reduceren. 
 
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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De ammoniakemissie die 
samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het meest afgenomen van alle 
diercategorieën (Tabel 1). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste bron van ammoniak. De emissies 
tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal koeien tot 2008 is afgenomen (vanaf 1990 
circa 18,5%), maar vooral omdat koeien minder in de wei staan of zelfs permanent op stal worden gehouden 
(het percentage melkgevende koeien dat permanent op stal staat is tussen 1997 en 2008 gestegen van 8 naar 
21%). De toename van de veestapel in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat 
komt omdat de afname van de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op 
bouwland in twee werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de 
grotere veestapel7. 
 
Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte landing’ ) 
zal de melkproductie in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van 2006. De verwachting is dat het aantal 
melkkoeien niet zal stijgen omdat de verruiming van het melkquotum goeddeels opgevangen kan worden 
met de jaarlijkse stijging van de melkproductie per koe. In 2015 zal daarmee de ammoniakemissie in 
Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 wordt een 
strengere NEC-doelstelling voorzien. Deze NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der 
techniek niet worden gerealiseerd als de melkveehouderij (aantal dieren) 10%, 20% of meer groeit richting 
2020. Toch zal de ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de 

                                                           
6 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds 
voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 
7 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-publicatienummer 
500081015 



emissiearme huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat 
betreft ammoniak is dan ook dat de NEC-doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden maar dat bij een te 
verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie ernstig in gedrang komt. Ook de 
ammoniakdepositie op de natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer 
ammoniakdepositie dan de kritische waarde die voor deze natuur opgesteld is8. 
 
Relevante doelen Ammoniak: 
• NEC 2010: 128 kton (totaal) (aandeel landbouw +/- 114 kton) 
• NEC 2020: nog vast te stellen 
• Maximale depositie Natura2000: nog vast te stellen   
 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Landbouwhuisdieren - 
rundvee 

134.300.000 92.930.000 69.220.000 58.300.000 56.420.000 58.140.000 58.470.000 

Landbouwhuisdieren - 
varkens 

68.320.000 52.420.000 38.160.000 32.820.000 35.080.000 35.850.000 30.970.000 

Landbouwhuisdieren - 
pluimvee 

21.070.000 20.680.000 20.770.000 17.010.000 15.040.000 14.220.000 16.250.000 

Kunstmest 13.510.000 12.820.000 11.110.000 11.870.000 13.250.000 12.000.000 12.000.000 
Landbouwhuisdieren - 
overige dieren 

623.1 886.8 1.027.000 1.152.000 1.100.000 1.151.000 1.243.000 

Landbouwbedrijven 
(SBI:0) 

    27.71 30.59 27.61 29.31 29.31 

Landbouw - totaal 237.800.000 179.700.000 140.300.000 121.200.000 120.900.000 121.400.000 119.000.000 
Tabel 1: Ammoniakemissie uit de landbouw tussen 1990 en 2008 
 
Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen nodig. 
Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de melkveehouderij 
kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige melkveestallen worden 
beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om meer 
koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 
ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke behoefte 
van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de stallen duurder en 
zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen van GLB-
marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang. 

3.4 Broeikasgassen 
In het kader van het programma Schoon en Zuinig heeft het kabinet zich voorgenomen om: 
• De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 tot 30% te verminderen vergeleken met 1990 (afhankelijk 

van internationale ontwikkelingen). 
• Het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  
• Het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale 

energiegebruik.  
 
Internationaal is Nederland, via het Kyoto-protocol verplicht om de broeikasgassen in 2012 met 6 procent te 
verminderen (t.o.v. niveau 1990). De Milieubalans 2009 meldt dat de Nederlandse landbouw voor 11 % 
bijdraagt aan de nationale broeikasgasemissie. Voor de veehouderij gaat het daarbij vooral om de overige 
broeikasgassen methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 
landbouwgrond. Er zijn geen aparte verplichte beleidsdoelen voor de reductie van broeikasgassen uit de 
landbouw. Wel heeft de overheid op vrijwillige basis in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
afspraken gemaakt met de sector die neer komen op het realiseren van een evenredige bijdrage door de 
landbouw aan de beleidsdoelen van het programma Schoon en Zuinig. 
                                                           
8 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



 
De totale broeikasgasemissie uit de landbouw was in 2006 met 18% gedaald ten opzichte van het 
referentiejaar 1990. Deze reductie is vooral een gevolg van een lagere lachgasemissie uit bemeste bodems als 
gevolg van het aangescherpte mestbeleid. De methaanemissie is slechts met enkele procenten gedaald als 
gevolg van minder vee. De verdere verlaging van methaanemissies is afhankelijk van de wijze waarop (de 
mestopslagen bij) stallen worden ingericht en van het beïnvloeden van pensfermentatie bij koeien. Het eerste 
zal gedeeltelijk mee kunnen liften met maatregelen om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Het 
beïnvloeden van pensfermentatie vergt aangepast veevoer. Met techniek is nog veel mogelijk als er de juiste 
prikkels komen. Broeikasgasbeleid is nog in opbouw: er zijn nog geen broeikasdoelstellingen voor de 
landbouw/veehouderij en er heeft nog geen vertaling plaatsgevonden naar bedrijfsgerichte normen. Aanpak 
vanuit de overheid tot nu toe is gericht op onderzoek/innovaties ontwikkelen, stimuleringsbeleid en op 
vrijwillige basis (via convenant Schoon en Zuinig). Overigens is ten opzichte van de andere sectoren de land- 
en tuinbouw sector het verst gevorderd tot op heden. 
 
De veehouderij is zich pas sinds kort bewust aan het worden van hun rol in het klimaatvraagstuk. Om deze 
bewustwording te bevorderen en om de ontwikkeling van maatregelen te bevorderen is er het Reductieplan 
Overige Broeikasgassen. Hiermee is het klimaatbeleid voor de veehouderij duidelijk nog in de startfase. 
 
In de CLM-studie naar de gevolgen van het wegvallen van het melkquotum is ingeschat dat de 
broeikasgasemissies uit de melkveehouderij in 2015 ten opzichte van de huidige emissie nog niet 
substantieel verminderd zullen zijn. De bereikte reducties zullen ongeveer te niet worden gedaan door de 
emissieverhoging als gevolg van de ingeschatte 8% groei van de melkveestapel. 

3.5 Samenvattend 
• Bij gelijkblijvend mestproductie en dalende milieugebruiksruimte (strengere bemestingsnormen) groeit 

het overschot op de Nederlandse markt van 40 miljoen kilogram in 2009 (23% van de huidige nationale 
fosfaatproductie in de veehouderij) naar 60 tot 65 miljoen kilogram fosfaat in 2020 (34 tot 37% van de 
huidige nationale fosfaatproductie in de veehouderij); 

• De verwachting is dat dit overschot na 2015 verder zal groeien als gevolg van aanscherping van 
gebruiksnormen ter realisatie van doelstellingen uit de KRW; 

• De afzet buiten de Nederlandse landbouw bedroeg in 2009 circa 40 miljoen kilogram fosfaat; 
• De pluimveehouderij en melkveehouderij hebben waarschijnlijk voldoende afzetmogelijkheden voor 

overschotsmest. De varkenshouderij zal nieuwe afzetkanalen moeten aanboren, zowel binnen als buiten 
Nederland; 

• De export van varkensmest staat onder druk. Duitsland denkt aan het stellen van aanvullende eisen. 
• De NEC-doelstelling 2010 zal waarschijnlijk gehaald worden. Bij een te verwachten aanscherping van de 

NEC-doelstelling voor 2020 en een groei van de veestapel wordt realisatie zeer waarschijnlijk niet 
mogelijk. 

• Er zijn nog geen broeikasdoelstellingen voor de landbouw/veehouderij en er heeft nog geen vertaling 
plaatsgevonden naar bedrijfsgerichte normen. Aanpak vanuit de overheid tot nu toe is gericht op 
onderzoek/innovaties ontwikkelen, stimuleringsbeleid en op vrijwillige basis (via convenant Schoon en 
Zuinig) 

 
 



4. Variabelen van invloed op de omvang van de veehouderij 
 
Welke factoren zijn van belang voor de omvang van de veehouderij in Nederland, indien er geen stelsels van 
dierrechten en melkquota zijn?  

4.1 Overheidsregulering: 
• ruimtelijke ordening: de R.O. stelt beperkingen aan de omvang van bedrijven op het niveau van 

locaties. Gemeenten en provincies kunnen beperkingen opleggen aan de vestiging en omvang van 
bedrijven. De optelsom van al deze beperkingen vormt cumulatief in zekere zin een maximum aan de 
totale omvang van de veehouderij in Nederland. Dit maximum lijkt op dit moment te liggen boven de 
maximale omvang zoals die momenteel geldt onder de stelsels van dierrechten en melkquota. 

• Reconstructiewet concentratiegebieden: deze wet grijpt vooral in op de plaatsing van intensieve 
veehouderijbedrijven in de beschikbare ruimte in de Reconstructieprovincies.  

• Wet milieubeheer: deze wet legt beperkingen op aan de milieuemissies per dierplaats. Deze wet beperkt 
echter niet het aantal dieren dat gehouden kan worden. Daarvoor leunt deze wet ofwel op de r.o.-regels 
en/of de stelsels van dierrechten en melkquota. Deze regelgeving heeft wel invloed op de internationale 
concurrentiepositie van bedrijven. Dit effect wordt in Europa voor de grote bedrijven (deels) beperkt 
door de werking van de IPPC-richtlijn (level playing field waar het gaat om techniekvoorschriften). 

• NEC-richtlijn: Deze richtlijn bevat een plafond voor de totale ammoniakemissie per land. Dit is 128 kton 
ammoniak vanaf 2010. Voor 2020 komt er waarschijnlijk een lager plafond. Implementatie gebeurt in 
Nederland via het ammoniakbeleid.   

• Natuurbeschermingswet: stelt eisen aan activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de te 
beschermen natuurgebieden. Veehouders die een nieuw bedrijf vestigen of hun bedrijf uitbreiden 
kunnen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig hebben.  

• Wet ammoniak en veehouderij: deze beperkt het aantal dieren dat gehouden mag worden in een zone 
van 250 meter rond zeer kwetsbare natuurgebieden tot 200 stuks melkvee inclusief 140 stuks jongvee. 
De wet verbiedt nieuwvestiging van varkens-, pluimvee-, geiten-, pelsdier-, konijnen- en 
struisvogelhouderijen in een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare natuurgebieden en begrenst het 
aantal te houden dieren via een ammoniakplafond. Er zijn echter geen beperkingen voor het houden 
van schapen, paarden, biologische gehouden dieren en dieren die worden gehouden voor natuurbeheer. 

• Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): bevat afspraken over de reductie van de 
fijn stof emissie uit de landbouw. De aanpak is gericht op concrete knelgevallen in het landelijk gebied.   

• Dierenwelzijnsregelgeving: In hoofdlijnen gaat het bij het dierenwelzijnsbeleid om drie maatregelen die 
gericht zijn op het beter tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften en gedrag van de dieren: het 
vergroten van het leefoppervlak van de dieren in de stallen (meer ruimte); het gebruik van stro als 
afleidingsmateriaal om te kunnen wroeten en scharrelen; het bieden van de mogelijkheden van 
buitenuitloop en weidegang. Bij het aanscherpen van de leefruimtenormen per dier zullen er minder 
dieren binnen de huidige stallen gehouden kunnen worden. Om het huidige aantal dieren te kunnen 
blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de 
randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid 
(locaties, omvang bouwblok). De mate waarin dat zal optreden is afhankelijk van marktperspectieven 
en de aanwezige financieringscapaciteit. Voor de intensieve veehouderij zijn de technieken aanwezig en 
worden deze ook toegepast om de extra milieuemissies per dierplaats bij een grotere leefoppervlakte 
binnen de wettelijke normen te houden (luchtwassers varkenshouderij, droogtechnieken 
pluimveehouderij). Voor de melkveehouderij zijn deze technieken nog maar zeer beperkt, en 
vooralsnog met dierenwelzijnsnadelen, beschikbaar.  

4.2 Markt 
• Concurrentie in de productafzetmarkten: investeringen in bedrijfsmatig gehouden dieren worden alleen 

gedaan als de verwachting is dat deze dieren inkomen zullen genereren. Dit betekent dat de 
concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijsectoren in de belangrijkste afzetmarkten van 
belang is voor het groeipotentieel en de feitelijke groei en omvang van de verschillende sectoren. De 
concurrentiepositie wordt beïnvloed door het kostenniveau van de productie, die deels weer bepaald 
wordt door eisen van de overheid op het terrein van milieu en dierenwelzijn.  
Het LEI verwacht dat de melkveehouderij vanaf 2015 in staat is om te groeien als gevolg van 



toenemende vraag naar melk en een goede concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij.  
Voor de varkenshouderij wordt verwacht dat deze sector de komende jaren eerst zal krimpen als 
gevolg van een zwakke concurrentiepositie en investeringen die gelet op milieu en dierenwelzijn nog op 
bedrijven zullen moeten plaatsvinden, maar daarna richting 2020 toch weer een zeker groeipotentieel 
heeft. Hoe groot die groei dan zal zijn, is moeilijk te voorspellen. In het voor de varkenshouderij meest 
gunstige scenario’s kan de sector (vooral door toedoen van de vleesvarkenssector) dan in 2020 zelfs tot 
boven de huidige omvang groeien. LEI geeft aan dat niet erg reëel te achten.  
Voor de pluimveehouderij zal het wegvallen van de productierechten volgens het LEI betekenen dat 
een barrière voor groei wegvalt. Die sector zal dan ook vanaf 2015 groeien door een betere 
concurrentiepositie als gevolg van de daling van de kostprijs. 

• Concurrentie in de afzetmarkten voor mest: mestafzet vormt met name voor de varkenshouderij een 
belangrijke kostenpost die grote invloed heeft op de rentabiliteit van bedrijven. LEI verwacht dat in de 
Nederlandse mestmarkt de varkenshouderij het aflegt tegen de melkveehouderij en pluimveehouderij 
als het gaat om de afzet van mest. Dit is een belangrijke verklaring voor een door LEI verwachte krimp 
van deze sector (zie LEI perspectievenstudie en studie in kader van PAS). Voor de pluimveehouderij 
zijn mestafzetprijzen van minder belang aangezien pluimveemest goed in de markt ligt (export en 
verbranding).  

4.3 Samenvattend 
Verwacht mag worden dat bij verdwijnen van de productierechten en melkquota met name de 
melkveehouderij en de pluimveehouderij zullen groeien. Vigerend en toekomstig RO-, milieu- en 
welzijnsbeleid, hebben hierop slechts indirect invloed aangezien dit beleid vooral stuurt op individuele 
dierplaatsen en locaties en nauwelijks op het totale aantal dieren in Nederland. 



5. Noodzaak voor overheidssturing ook vanaf 2015? 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, geschiktheid 
en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen van algemeen belang 
(milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande marktordening niet of moeilijk 
realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is 
voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van belang daarbij is dat in die sectoren wordt 
ingegrepen die aantoonbaar bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
Vragen zijn derhalve: is een volume-instrumentarium vanaf 2015 nodig en te onderbouwen, en zo ja, voor 
welke diersoorten? 

5.1 Motieven voor in standhouding volume-instrumentarium:  
 
1. Verminderen risico op overschrijding nagestreefde milieuplafonds en internationale milieuverplichtingen 
• Mestbeleid: Vanuit het doel van het mestbeleid, verminderen belasting water met stikstof en fosfaat, is 

een aanvullend volume-instrument te motiveren als er een reële kans is dat de druk op de mestmarkt zo 
hoog is dat te hoge bemesting (fraude) een aantrekkelijke handelingsoptie is. Zoals al opgemerkt neemt, 
uitgaande van de mestproductie in 2008, de gebruiksruimte uitgedrukt in fosfaat tot 2015 (en daarna) 
fors af. Dit betekent dat door minder productie en/of voermaatregelen en/of meer vervanging van 
kunstmest door dierlijke mest in Nederland en/of door meer export van dierlijke mest in 2015 een 
situatie bereikt zou moeten worden van structureel evenwicht op de mestmarkt. Mestverwerking die er 
aan bijdraagt dat dierlijke mest gemakkelijker transporteerbaar wordt en beter aansluit bij de behoefte 
aan mestsoorten is instrumenteel bij het bereiken van dit doel. Of echter zonder een volume-instrument 
een structureel evenwicht met redelijke mestprijzen gehandhaafd kan worden, valt zeer te betwijfelen.  
Toename van de milieudruk (of onvoldoende vooruitgang) kan gevolgen hebben voor een derogatie van 
de Nitraatrichtlijn. 

• Ammoniakbeleid en andere gasvormige emissies en fijn stof: Gelet op de natuur-, klimaat-, en 
luchtkwaliteitsdoelen is een forse reductie van de emissies vanuit de veehouderij nodig. Zonder een 
volume-instrumentarium lijkt het halen van de doelen (NEC-doel, verminderen ammoniakemissie in het 
kader van de PAS, klimaatdoelen) zeer moeilijk zo niet onmogelijk, gelet op de economische 
vooruitzichten van met name de melkveehouderij en gelet op het ontbreken van instrumenten om op 
korte termijn forse emissiereducties per dier in deze sector te bewerkstelligen.  

 
2. Risico: technische ontwikkelingen compenseren niet voor volumegroei 
De afgelopen decennia zijn de emissies per dierplaats afgenomen. Verwacht mag worden dat die 
ontwikkeling de komende jaren op een aantal milieudossiers zal doorgaan. Voermaatregelen, technische 
aanpassingen in stallen, bij mestverwerking en bij het gebruik van mest, genetische veranderingen in dieren; 
al deze factoren zijn van invloed op de milieuemissies per dier. Vraag is echter welk tempo deze 
ontwikkelingen zullen aanhouden en of dit tempo opweegt tegen mogelijke uitbreidingen van de 
veehouderij en daarbij ook nog de gewenste emissieverlagingen voor o.a. ammoniak en broeikasgassen 
realiseert. Vraag is ook of al deze ontwikkelingen op zich gewenst zijn (ontwikkeling naar gesloten 
veehouderijsystemen) en zich verdragen met maatschappelijke wensen ten aanzien van bijvoorbeeld 
dierenwelzijn (bijvoorbeeld de wens om melkvee te weiden). 
 
3. Verwachte autonome groei melkveehouderij en pluimveehouderij 
Het LEI verwacht dat bij afschaffen van de melkquota de Nederlandse melkveehouderij nog fors zou 
kunnen groeien, vanwege toenemende vraag naar zuivel en vlees en een goede internationale 
concurrentiepositie. 
  
4. Varkenshouderij krimpt minder dan verwacht of groeit zelfs  
Het LEI verwacht dat de varkenshouderij in de komende jaren een krimp zal laten zien als gevolg van 
strengere welzijns- en milieueisen van de overheid en een zwakke positie in de mestmarkt. De krimp zou 
echter gevolgd kunnen worden door een periode van groei als gevolg van schaalvergroting en een 
verbeterende concurrentiepositie van de resterende bedrijven. Die groei zou in een extreem geval zelfs 
kunnen leiden tot een varkenshouderij die op den duur weer groter is dan de omvang die in 2009 bereikt is.  



 
 

5.2 Samenvattend 
Al met al lijkt het verstandig om gelet op de milieudoelen een instrument te houden om de omvang van de 
veehouderij te kunnen beperken. Zonder een dergelijk instrumentarium is de verwachting dat het zeer lastig 
wordt om te voldoen aan de milieudoelen (met mogelijk EU-sancties als gevolg). 



6. Volumesturing voor welke diercategorieën? 
 
Vervolgens is de vraag voor welke sectoren een instrument van volumesturing zou moeten gelden, als dit 
zou worden ingevoerd. Bijlage 2 geeft een indruk van de omvang en milieubelasting van de verschillende 
sectoren. 
 
Verschillende criteria zijn van belang voor de beoordeling voor welke diersoorten een volumebeperking zou 
moeten gelden: 
• Bijdrage aan de milieuproblematiek: vanuit deze overweging ligt het voor de hand om in elk geval de 

sectoren met de grootste milieuemissies (fosfaat, ammoniak, broeikasgassen) onder een dergelijk 
systeem te brengen: melkveehouderij, varkenshouderij en de pluimveehouderij. Vraag is wat te doen 
met sectoren met lagere emissies, variërend van het vleesrundvee en de vleeskalveren tot de konijnen en 
nertsen.  

• Omvang van de sector: dit criterium overlapt grotendeels met het vorige criterium 
• Groeipotentieel sector: het kan verstandig zijn om de inspanningen te richten op sectoren die zonder 

volume-instrument een zeker groeipotentieel hebben gelet op toekomstige emissies. Zo bezien ligt het 
voor de hand om in elk geval voor de melkveehouderij en de pluimveehouderij een volume-instrument 
te willen.  

• Uitvoeringslasten overheid: dit pleit er voor om het aantal bedrijven beperkt te houden om daarmee 
uitvoerings- en handhavingslasten beperkt te houden. 

• Lasten ondernemers: dit criterium pleit ervoor om het aantal bedrijven waarvoor een volumebeperking 
geldt beperkt te houden.  

 
Voorlopige conclusie 
Het huidige stelsel voor dierrechten en de melkquotering zorgen voor een begrenzing van de veestapel. 
Beide stelsels leggen een plafond voor 88,6% van de dierlijke productie, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. 
Gezien de potentiële groei in de aankomende 5 tot 10 jaar en de bekendheid bij ondernemers van deze vorm 
van sturing lijkt het voor de hand te liggen een eventueel stelsel van toepassing te verklaren op melkvee 
(inclusief jongvee), varkens en pluimvee. Het ontbreekt aan een objectief criterium op basis waarvan 
besloten kan worden welke diercategorieën onder een eventueel plafond geschaard moeten worden. Er zou 
gekozen kunnen worden voor een bepaalde bijdrage aan de belasting van het milieu, uitgedrukt in een 
percentage op het totaal. Gezien de omvang van de mestproductie in Nederland is een bijdrage van meer 
dan 2,5% aan het totaal als ‘substantieel’ te beschouwen. Bij een dergelijke grens zouden ook schapen en 
geiten, vleeskoeien en vleeskalveren onder een stelsel moeten vallen. 

 



7. Effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel 

7.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten 
In discussies over een eventuele krimp van de Nederlandse veestapel wordt regelmatig de vraag gesteld of 
we op niet hiermee de ongewenste effecten van onze veehouderij naar het buitenland exporteren (“eigen 
stoepje schoonvegen”). Deze paragraaf verkent een aantal overwegingen die in deze discussie gehanteerd 
kunnen worden. De tekst is deels gebaseerd op een PBL-LEI-onderzoek uit 2007 van het door Milieudefensie 
bij de Tweede Kamer ingediende burgerinitiatief “Stop fout vlees”. Hierbij stelde Milieudefensie voor om de 
Nederlandse intensieve veehouderij te halveren. 
 
Die hieronder opgesomde overwegingen richten zich op de buitenlandse milieu- en ruimte-effecten van een 
beperking van de Nederlandse veestapel. Overwegingen: 
• Bij een gelijkblijvende vraag naar vlees en zuivel zal een krimp  van de Nederlandse veestapel altijd 

leiden tot een groei van veehouderij elders. Aangezien de Nederlandse veehouderij zich vrijwel 
uitsluitend richt op de West-Europese markt, zal die verplaatsing van de productie zich vrijwel geheel 
richten op West-Europa. 

• De lokale emissies van stikstof, fosfaat en ammoniak zullen met de productie meeverhuizen. Echter, die 
emissies zijn voor wat hun ecologische gevolgen gebonden aan Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn 
Water, Nitraatrichtlijn,  Natura 2000). Terwijl het realiseren van de met deze richtlijnen gewenste 
milieukwaliteit vanwege de hoge veedichtheid in ons land moeilijk is, is dat in veel andere EU-regio’s 
makkelijker. Daarnaast geldt voor de grotere bedrijven overal de IPPC-richtlijn, die toepassing van ‘best 
beschikbare’ emissiereductietechnieken voorschrijft. Overigens zal ook in de andere EU-lidstaten evt. 
uitbreiding met name plaatsvinden in regio’s waar nu ook al veel intensieve veehouderij zit en waar ook 
stringente milieueisen gelden (zie bijv. Povlakte Italie, Noordrein Westfalen, Niedersachsen). 

• Met een verplaatsing van de veehouderij verhuizen ook de aan veehouderij verbonden 
broeikasgasemissies mee. Voor Nederland draagt dit bij aan het realiseren van het nationale plafond 
voor deze emissies. Aangezien andere EU-landen ook gebonden zijn aan nationale quota, zullen zij de 
extra emissie moeten compenseren met extra maatregelen binnen de veehouderij of in andere sectoren. 

• Nederland heeft vanuit mondiaal perspectief gezien een veehouderij met een uitzonderlijk hoge 
productie-efficiency (veel productie per kg veevoer) en milieuefficiency (weinig emissies per kg 
product). Verplaatsing van deze veehouderij  naar minder efficiënte regio’s zou daarom tot meer 
ruimtebeslag en meer milieuemissies kunnen leiden, terwijl juist vanwege de groeiende vraag naar 
voedsel gestreefd wordt naar een mondiale landbouw die efficiënter met ruimte en milieu omgaat.  

7.2 Economische effecten 
In opdracht van het ministerie van VROM heeft het LEI een studie (quick scan) verricht naar de 
(sociaal)economische effecten van een krimp van de veehouderijsector9. De twee vragen die in deze studie 
aan de orde kwamen waren: 
1. Welke productiebeperking moet gerealiseerd worden om tot een evenwicht op de mestmarkt te komen; 
2. Welke stakeholders hebben economisch voordeel en welke hebben een economisch nadeel bij een 

krimp. 
 
Onder evenwicht op de mestmarkt werd in deze studie verstaan een mestproductie waarbij alle rundvee- en 
alle varkensmest nationaal geplaatst kan worden. Voor pluimveemest zijn voldoende afzetkanalen 
beschikbaar (export, verbranding) zodat het voor deze sector niet noodzakelijk is om nationaal alle mest te 
kunnen plaatsen. Volgens LEI is er, op basis van de huidige inzichten, in de periode 2015-2020 geen 
afzetruimte voor 50 miljoen kilogram stikstof en 21 miljoen kilogram fosfaat uit rundvee- en varkensmest. 
LEI heeft twee scenario’s onderzocht: 
1. Krimpscenario A: Een proportionele krimp in verschillende diercategorieën waarbij de handel in 

fosfaatproductierechten tussen diercategorieën binnen een sector binnen dezelfde regio is toegestaan; 
2. Krimpscenario B: Een productiebeperking door het instellen van een plafond voor de productie van 

N/P waarbij de handel in fosfaatproductierechten tussen diercategorieën binnen een sector binnen 
dezelfde regio is toegestaan. 

                                                           
9 LEI, Economische gevolgen van een krimp van de veestapel; Quick scan naar winnaars en verliezers, LEI-rapport 2010-010, 
maart 2010. 



 
In scenario A is een proportionele krimp van de veestapel van 19,5% noodzakelijk om evenwicht op de 
mestmarkt te krijgen. In scenario B gaat om een krimp van 12% in het aantal melk- en kalfkoeien, 30% in het 
aantal fokvarkens en 35% in het aantal vleesvarkens. 
 
Het totale saldo uit de akkerbouw en veehouderij daalt in scenario A mogelijk met 15% ofwel € 725 miljoen 
en in scenario B mogelijk met 8% ofwel € 372 miljoen. De verschillen per sector zijn groot. Scenario A is 
vooral nadelig voor de melkveehouderij en de vleeskalverenhouderij omdat in dit scenario fosfaatquota niet 
verhandelbaar zijn tussen sectoren. Scenario B is vooral voor de vleesvarkenshouderij ongunstig gezien de 
relatief hoge prijs voor fosfaatquota. De akkerbouw loopt vooral inkomsten mis uit mestacceptatie waardoor 
het saldo in beide scenario met circa 4% ofwel € 60 miljoen daalt. In de studie is niet gekeken naar het effect 
van een krimp van de veestapel op mogelijke besparingen op milieu-investering op de thema’s ammoniak, 
broeikasgassen en fijn stof. 
 
In scenario A daalt het inkomen van een melkveebedrijf met gemiddeld € 12.800,- en in scenario B met € 
5.300,-. In scenario A daalt het aantal arbeidsplaatsen in de keten en onder stakeholders met maximaal 39.000 
(waarvan 7.000 in de primaire sector). De netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 2,3 miljard. In 
scenario B daalt het aantal arbeidsplaatsen met maximaal 32.000 (waarvan 5.000 in de primaire sector). De 
netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 1,9 miljard. In deze uitkomst is nog geen rekening 
gehouden met de inventiviteit van de toeleverende en verwerkende bedrijven, waar het gaat om het vinden 
van alternatieve activiteiten en grondstofleveranciers. 



8. Legitimering beperking omvang veehouderij 

8.1 Historie dierrechtenstelsel 
Het dierrechtenstelsel dat momenteel in de Meststoffenwet is opgenomen, is stapsgewijs geïntroduceerd. 
 
De eerste stap bestond uit de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 1985. Met die wet 
werden voor het eerst beperkingen gesteld aan de productie van mest. In de memorie van toelichting10 werd 
de reden daarvoor aangegeven: Indien niet tot de voorgestelde maatregelen wordt gekomen zal de omvang van de 
mestproblematiek, welke inmiddels reeds onaanvaardbare vormen heeft aangenomen, nog verder toenemen. Genoemd 
kunnen worden ophoging van mineralen en zware metalen in de bodem en verontreiniging van het grondwater (p.8). 
Primair een mineralen- en zware metalenprobleem dus. Met de introductie van de nieuwe Meststoffenwet in 
1987 werd de regeling van mestproductierechten, door middel van een (tweede) nota van wijziging11, 
overgeheveld naar die wet. 
 
De tweede stap was de introductie van varkensrechten in 1998 met de Wet herstructurering varkenshouderij 
(Whv). De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel was de uitbraak van klassieke varkenspest in 
1997. In een brief van 10 juli 199712 ging de toenmalige minister van LNV, Van Aartsen, in op de n.a.v. deze 
varkenspest noodzakelijk gebleken herstructurering van de varkenshouderij. Daarbij werd een aantal 
maatregelen aangekondigd om de varkenshouderij te herstructureren op het gebied van dierenwelzijn, 
diergezondheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste maatregel was de introductie van een 
stelsel van varkensrechten. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Whv13 werd nader 
ingegaan op de doelstellingen van de introductie: De maximering van het aantal varkens door invoering van een 
systeem van varkensrechten dient ter verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van het milieu. Daarbij draagt 
het stelsel overigens bij aan een – versnelde – realisatie van aangescherpt beleid op het vlak van dierenwelzijn (p. 3). 
Primair milieu dus, en secundair dierenwelzijn. De milieudoelstelling werd nog gepreciseerd: Het in het 
onderhavige wetsvoorstel neergelegde stelsel van varkensrechten, houdende een maximering van de aantallen varkens 
die op de bedrijven worden gehouden, dient primair om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en 
handhaving van de aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen naar het milieu in het 
kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (p. 3-4). Verder werd een verbinding gelegd met 
ammoniak: bedrijven die varkensrechten verwe[r]ven zullen direct moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor 
stallen, welke worden gesteld krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij (p. 5).  
 
De derde stap bestond uit de introductie van pluimveerechten in de Meststoffenwet in 2001. Hiermee werd 
een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag 
worden gehouden. Dit plafond kwam voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. In de 
memorie van toelichting14 werd daarvoor de volgende reden opgegeven: De met deze groei [van de 
pluimveestapel] gepaard gaande toename van de mestproductie vormt een bedreiging voor de realisatie van de nationale 
doelstellingen in het kader van het mestbeleid, zoals deze zijn neergelegd in de Integrale Notitie mesten ammoniakbeleid 
(kamerstukken II, 1995/96, 24 445, nr. 1; hierna: Integrale Notitie). Zij vormt daarnaast een bedreiging voor de 
effectuering van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 
december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 
375), de zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn. 
 
De vierde stap ten slotte was de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten)15. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten eveneens 
in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel van varkens- en 
                                                           
10 Kamerstukken II 1984/85, 18 695, nr. 3. 
11 Kamerstukken II 1985/86, 18 271, nr. 11. 
12 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
13 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3. 
14 Kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 3. 
15 Staatsblad 2005, nr. 480. 



pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest mede in het licht 
worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat en stikstof 
in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting16 meldde daarover het volgende: Het 
systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het 
«volume» – van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 
gebruiksbeperkingen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt 
gevormd door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen tot de 
kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten worden gerealiseerd, moeten 
de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving van deze normen te kunnen verzekeren, worden 
gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn (p. 3-4). Voor 
varkens en pluimvee werd de voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de 
verwachte forse toename van aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee 
kon het productierecht vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. Dit 
argument vervalt na het vervallen van de melkquotering per 2015. De overige diercategorieën waren beperkt 
in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en marktperspectieven. 

8.2 Expiratie 2015 
Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans artikel 77) 
de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Er werd gekozen voor 
een expiratiedatum van 1 januari 2015. Als argumentatie daarvoor werd in de memorie van toelichting het 
volgende genoemd: Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep 
verhandelbare rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 
stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 januari 2015 als 
expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de eerder aangehaalde brief aan de 
Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij het eerder aangehaalde 
wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van 
evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de 
aanloop daarnaar toe zullen de fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 
afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het evenwicht op de 
mestmarkt in het gedrang komen. 
Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet verantwoord, tenzij er 
andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien van de beheersing van de omvang van het 
geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie 
waarin alternatieve mechanismen voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de 
productierechten wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 
gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten en van de 
specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie naar de concentratiegebieden te 
verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die 
wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen 
door bedrijven rekening kan worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever 
ertoe dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te maken”. 

8.3 Periode na 2015 
Zoals uit het bovenstaande blijkt hield de introductie van mestproductierechten verband met meerdere 
doelen. Uiteraard was er het milieubelang, maar ook dierenwelzijn werd als doel genoemd. Binnen het 
milieubelang werden meerdere aspecten genoemd: naast de in de Meststoffenwet geregelde fosfaat en 
stikstof ook zware metalen en ammoniak. Het zou daarom te beperkt zijn om het stelsel van 
productierechten alleen maar te zien als een instrument van en voor realisering van de fosfaat- en 
stikstofdoelen van de Meststoffenwet. Mest heeft meerdere schadelijke milieueffecten als er te veel van is: 
b.v. ook CO2-uitstoot en fijn stof. Voor al deze milieuaspecten is een ‘gebruiksruimte’ bepaald, ofwel 
landelijk, ofwel Europees, ofwel internationaal. Naast de melkquotering kent de Meststoffenwet als enige 
een volumebeperkend instrument, dat op zijn minst ondersteunend werkt voor het behalen van al deze 
milieudoelen. Voor een beslissing over het voortzetten van het stelsel moeten dus ook al deze milieudoelen 
die buiten de Meststoffenwet zijn opgenomen, in beschouwing worden genomen. Datzelfde geldt ook voor 
                                                           
16 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 



het dierenwelzijn, dat blijkens (de memorie van toelichting bij) de Whv ook een nevendoel was van de 
introductie van varkensrechten. Verder kan nog worden opgemerkt dat het huidige stelsel van 
mestproductierechten het mogelijk maakt om te sturen op regionale verschillen in mestproductie en de 
daaraan verbonden milieudruk. Deze sturing vindt plaats door de in artikel 26 van de Meststoffenwet 
opgenomen compartimenteringsregeling, die met ingang van 1 januari 2011 nieuw leven wordt ingeblazen. 
De aanleiding daartoe is de motie Waalkens c.s. (Kamerstukken 28385, nr. 178) die de regering opriep tot 
herintroductie van dit stelsel. Gebleken was dat de mogelijkheden die provincies hebben om via hun 
ruimtelijke ordeningsmogelijkheden te sturen op mestproductie, niet afdoende zijn. 
 
 



Bijlage 1: Economisch belang veehouderijketens 
 
Totale agrocomplex 
De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2007 bedroeg 47,8 mld. euro. Dit 
is bijna 10% van de nationale economie. De werkgelegenheid van het totale agrocomplex bedroeg in het 
genoemde jaar 673.000 arbeidsjaren, 9,9% van de nationale werkgelegenheid. Het totale agrocomplex is 
onder te verdelen in een deel dat gebaseerd is op buitenlandse grondstoffen en een deel dat gebaseerd is op 
binnenlandse grondstoffen. Het complex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen vertegenwoordigt 5,1% 
van de nationale economie (toegevoegde waarde) en 5,8% van de nationale werkgelegenheid. Hiervan is 
ongeveer de helft gekoppeld aan de veehouderij, hetgeen neerkomt op ca. 2,5% van de nationale 
toegevoegde waarde en ca. 3% van de nationale werkgelegenheid.  
 

 Bruto toe- voegde waarde Werkgelegenheid  
 (factorkosten, mld euro) (1000 arbeids- jaren) 
     
 2001 2007 2001 2007 
Gehele 
agrocomplex 

40,5 47,9 717 672 

Aandeel in NL 
economie 

10,2% 9.6% 10,8% 9,9% 

     
1) hoveniers, 
agrarische 
dienstverlening 
en bosbouw 

3,7 4,0 75 64 

Aandeel in NL 
economie 

0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 

     
2) agrocomplex, 
buitenlandse 
grondstoffen 

15,3 18,3 226 218 

Aandeel in NL 
economie 

3,85 3,75 3,4% 3,2% 

     
3) agrocomplex, 
binnenlandse 
grondstoffen 

21,5 25,6 416 390 

Aandeel in NL 
economie 

5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 

waarvan:     
a) primaire 
productie 

7,6 8,0 184 169 

b) verwerking 3,2 4,4 50 42 
c) toeleverende 
industrie 

8,1 9,9 137 130 

d) distributie 2,6 3,2 45 50 
Tabel B1:  Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex 2001 en 2007 
 



Agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen.  
Het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen bestaat enerzijds uit plantaardige deelcomplexen 
en anderzijds uit veehouderijcomplexen (tabel 2).  
 
 

 Toegevoegde waarde  Werkgelegen- heid 
 2001 2007 2001 2007 
Akkerbouw 18,1 19,6 15,9 16,9 
Glastuinbouw 21,3 21,8 16,4 16,5 
Opengrondtuinbouw 7,9 9,0 9,7 10,7 
Grondgebonden 
veehouderij 

28,8 30,1 36,1 35,5 

Intensieve veehouderij 23,9 19,5 22,0 20,5 
Totaal 100 100 100 100 

Tabel B2: Aandeel (%) van deelcomplexen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het 
Nederlandse agrocomplex (gebaseerd op binnenlandse grondstoffen), 2001,2007 
 

Deelcomplex Toegevoegde waarde (mrd 
euro) (aandeel in nationaal 

totaal) 

Werkgelegenheid 
(000 arbeidsjaren) (aandeel in 

nationaal totaal) 
Akker- en 
tuinbouwcomplexen 

12,5 (2,5%) 174,8 (2,6%) 

Grondgebonden 
veehouderijcomplex 

7,7 (1,5%) 138,5 (2,1%) 

Intensieve 
veehouderijcomplex 

5,0 (1,0 %) 79,9 (1,2%) 

Totaal 25,6 (5,1%) 390,0 (5,8%) 
Tabel B3: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van deelcomplexen op basis binnenlandse grondstoffen 
en aandelen in nationale economie 
 
Import- en export 
• De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2008 bijna 368 mrd. euro; de invoer bedroeg 332 mrd. euro, 

waardoor het handelsoverschot uitkwam op 35,7 mrd. euro.  
• Twee derde van dit handelsoverschot (23,6 mrd. euro) is toe te schrijven aan de agrarische handel, 

waarvan ongeveer een derde deel voor rekening komt van de veehouderijcomplexen. 
• De Nederlandse vleesexport bedroeg 6,9 miljard euro in 2008, en de vleesimport 3,5 miljard euro. De 

export van zuivel was 5,3 miljard euro in 2008, tegenover een import van 2,6 miljard euro. 
 
Kernpunten: 
• De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie is nauw met elkaar verbonden. 

De productie is alleen mogelijk door de aanvoer van grondstoffen (veevoer, bouw van stallen, 
gas/elektra, dieren, eieren) en door financiële en zakelijke dienstverlening. Het hele scala aan directe en 
indirecte activiteiten in relatie tot de Nederlandse land- en tuinbouw vormt het Nederlandse 
agrocomplex.  

• Naast de primaire land- en tuinbouwsectoren omvat het agrocomplex de verwerkende industrie, de 
distributie, de agrarische dienstverlening (adviseurs etc.) en de toeleverende industrie (veevoer, 
kunstmest, energie).  

• Het Nederlandse agrocomplex maakt, gemeten in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, circa 
10% uit van de Nederlandse economie. NB: De toegevoegde waarde is het inkomen dat in het 
productieproces wordt gevormd. Dit inkomen is beschikbaar voor de beloning van de inzet van 
productiefactoren (arbeid, kapitaal). Circa de helft hiervan is gebaseerd op binnenlandse primaire 
landbouw. 

• Op zijn beurt draagt het grondgebonden en intensieve veehouderijcomplex (primair, toelevering, 
verwerking, distributie) hiervan voor circa 50% bij aan de toegevoegde waarde, zijnde 2,5% van het 
geheel. Voor de werkgelegenheid is deze bijdrage circa 55%, zijnde 3% van het geheel. 



• De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex groeide van ruim 40 miljard in 2001 naar bijna 48 
miljard euro in 2007. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie in deze periode 
toenam met een kwart, daalde het aandeel van het agrocomplex in de Nederlandse economie tot 9.6%. Dit 
komt vooral door het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten bij de 
gemiddelde prijsstijging (en niet door dalende volumes).  

 
Economisch perspectief veehouderijketens 
• De kostprijspositie van de primaire varkens- en pluimveehouderijsector in Nederland ten opzichte van 

andere belangrijke EU-productielanden is goed. Beide sectoren bevinden zich in de kopgroep, ondanks de 
hoge milieukosten (mestafzetkosten, ammoniak, kosten dierrechten). De komende jaren wordt een 
verslechtering van de kostprijspositie verwacht door aanscherping van milieumaatregelen. Het recente 
besluit om eenzijdige Nederlandse aanscherping van de welzijnsmaatregelen voor de 
vleesvarkenshouderij uit te stellen, heeft een zeer positieve invloed op de kostprijspositie van de NL 
varkenshouderij. 

• De NL varkens- en pluimveehouderij heeft haar sterke economische positie te danken aan 
vakbekwaamheid (goed opgeleide ondernemers), ondernemerszin en een sterk ontwikkeld agribusiness 
complex (sterke veevoersector die relatief goedkoop veevoer kan maken, sterke positie verwerkende 
industrie (VION, Friesland/Campina, Plukon, Storteboom), stallenbouwers, adviseurs, banken) en een 
goede kennis- en infrastructuur (WUR, Food Valley).  

• De sterke kostprijsgedrevenheid van de Nederlandse varkens- en pluimveesectoren is niet uniek voor 
Nederland, maar geldt voor de hele Europese Unie. Zij is een gevolg van de marktvraag en marktprikkels 
van de verwerkende industrie én vooral de retail naar zo goedkoop mogelijke anoniem geproduceerde 
dierlijke producten. De retail wil zo goedkoop mogelijk overal haar producten kunnen inkopen. Op dit 
moment is bij de retail en de verwerkende industrie een verandering te bespeuren. De marktleider in 
retailland (AH) wil zich gaan onderscheiden van andere retailers door duurzame producten aan te bieden 
(Puur en Eerlijk merk). Het besluit van AH om medio 2011 het gangbaar geproduceerde varkensvlees te 
vervangen door 1-ster varkensvlees is een belangrijke stap, die ook door andere retailers gevolgd zal 
worden. De primaire sector springt hier op in door de bedrijfsvoering aan te passen. Ook een 
varkensslachterij als VION (grootste vleesverwerker in NW-Europa) heeft als lange termijn strategie het 
ontwikkelen van duurzame vleesmerken met toegevoegde waarde als antwoord op de toenemende 
concurrentie van importen uit Brazilië en Amerika. De tendens in pluimveevlees is hetzelfde. Ik verwacht 
dat over een aantal jaren in de NL supermarkten het scharrelpluimveevlees het basissegment zal zijn, 
vergelijkbaar met zoals het gegaan is met de scharreleieren in 2003. In de eierwereld is 
productdifferentiatie al ingeburgerd; belangrijke trigger hiervoor was het stempelen van eieren als kooi-, 
scharrel-, vrije uitloop- en biologisch ei. De NL legsector heeft de ontwikkeling naar scharreleieren al een 
aantal jaren geleden opgepakt en profiteert nu maximaal van de toenemende vraag naar scharreleieren uit 
Duitsland, waar 75% van de export naar toe gaat.   

• Hoewel de kostprijspositie goed is, is door de relatief lage opbrengstprijzen in de afgelopen jaren én de 
hoge mestafzetkosten de ruimte om te investeren in welzijns- en milieumaatregelen op veel bedrijven 
sterk afgenomen. Het aantal bedrijven zal daardoor de komende jaren afnemen na het verlopen van de 
overgangstermijnen. Het herbenutten van de vrijkomende productiecapaciteit door de blijvers zal sterk 
afhangen van de financieringsruimte van deze bedrijven.  

• Perspectief voor de varkenshouderij: consolidatie van huidige positie,verschuiving van vleesvarkens naar 
fokzeugen/biggen.  

• Perspectief voor pluimveehouderij: legpluimveehouderij zal licht uitbreiden door goede 
marktperspectieven en gunstig imago van eieren (gezond, lage CO2-footprint). Vleeskuikenhouderij zal 
ook licht uitbreiden, maar moet houderijsysteem sterk veranderen als gevolg van welzijns- en antibiotica 
reductie-eisen. Goede marktperspectieven voor vers pluimveevlees door EU-bepalingen (vers vlees 
definitie houdt Braziliaans diepgevroren pluimveevlees als ‘vers vlees’ buiten de deur), gunstige CO2-
footprint, gezondheidsclaim. 

 
Veehouderij en veevoer 
• Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de grondstoffen van het 

veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge bijproducten). De rest 
bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals soja. 



• Een wijd verbreid misverstand is dat de granen die in het veevoer worden verwerkt concurreren met 
granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en de 
watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet geschikt 
voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is derhalve gericht 
op de productie van veevoergranen.  

• Zeer recent heeft de Round Table voor soja (samenwerkingsverband tussen grote industrieën waaronder 
VION, Ahold en maatschappelijke organisaties) de criteria voor duurzame soja vastgesteld. De criteria 
hebben o.a. betrekking op het niet mogen verbouwen van soja op gekapte oerwoudgrond. Vanaf 2011 zal 
dit zogenoemde RTRS-soja in de EU worden ingevoerd. Nevedi heeft recent uitgesproken dat het streven 
is om vanaf 2015 alleen nog maar RTRS-soja in het veevoer te verwerken. In de tussentijd wordt er, vooral 
marktgedreven, in verschillende dierlijke ketens al duurzame soja verwerkt (Campina weidemelk, 
kipnuggets van Mc Donalds etc.). De huidige criteria zijn nog verre van volmaakt. Zij houden ze 
onvoldoende rekening met verdringingseffecten (rundvee dat verdrongen wordt naar natuurgebieden) en 
is er geen consensus rond genetisch gemodificeerde gewassen. 

• Eind dit jaar zal de Europese Commissie een besluit nemen over het weer gaan toestaan van diermeel als 
veevoergrondstof in varkens- en pluimveevoer (ipv dat het verbrand wordt of uitgevoerd wordt naar 
buiten de EU (en als kipproduct weer terugkomt…). Diermeel is een goede eiwitbron en kan een deel van 
de soja vervangen. 

 



Bijlage 2: Aantal dieren per diercategorie en bijbehorende mestproductie 
 
Diergroep 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

         
Melk- en fokvee 2.753.522 2.661.382 2.635.907 2.587.609 2.544.783 2.543.117 2.643.847 2.734.412 
w.v. melk- en 
kalfkoeien 

1.485.531 1.477.766 1.470.589 1.433.202 1.419.716 1.413.166 1.466.134 1.489.071 

w.v. jongvee 1.253.859 1.171.861 1.155.958 1.142.016 1.116.867 1.119.923 1.169.995 1.237.222 
Schapen 1.185.916 1.184.566 1.235.865 1.362.523 1.376.444 1.369.343 1.212.956 1.116.609 
Geiten 254.891 274.195 282.239 292.232 309.614 324.014 354.878 374.184 
Overige 
graasdieren 

513.006 492.572 494.402 515.776 492.525 503.347 499.431 491.982 

w.v. vlees- en 
weidevee 

391.539 366.280 365.822 382.455 364.785 369.823 355.353 347.058 

w.v. paarden en 
pony's 

121.467 126.292 128.580 133.321 127.740 133.524 144.078 144.924 

Varkens  11.647.677 11.169.095 11.152.500 11.311.558 11.355.967 11.662.654 12.026.467 12.186.453 
w.v. vleesvarkens 5.591.044 5.367.450 5.382.515 5.504.295 5.475.689 5.558.828 5.838.974 5.872.351 
Pluimvee 103.650.604 81.231.983 88.014.872 95.465.083 94.335.094 95.711.263 99.228.720 99.765.927 
w.v. kippen 101.051.852 79.234.855 85.816.117 92.914.176 91.782.259 92.760.859 96.700.237 96.859.484 
w.v. slachteenden 852.420 706.403 722.704 1.030.867 1.043.349 1.134.146 1.063.799 1.156.699 
w.v. kalkoenen 1.450.590 1.111.930 1.238.450 1.245.420 1.139.840 1.232.354 1.044.315 1.059.693 
w.v. overig pluimvee 295.742 178.795 237.601 274.620 369.646 583.904 420.369 690.051 
Vleeskalveren 713.333 731.528 765.063 828.740 843.725 859.872 898.713 894.248 
Overige staldieren 994.635 945.662 984.201 1.064.188 1.027.953 1.207.014 1.189.665 1.195.755 
w.v. konijnen 370.872 325.124 346.719 360.473 323.507 387.101 323.044 312.077 
w.v. edelpelsdieren 623.763 620.538 637.482 703.715 704.446 819.913 866.621 883.678 
Tabel B4: Trends in omvang van de veestapel 2002-2009 (Bron CBS; * voorlopige cijfers). 
 
Mestproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 47.984 47.073 48.113 47.070 46.470 46.212 47.985 49.072 
Schapen en geiten 1.553 1.581 1.641 1.728 1.737 1.744 1.627 1.552 
Overige graasdieren¹ 5.048 4.821 4.815 4.998 4.756 4.808 4.702 4.619 
Varkens 12.272 11.719 11.724 11.852 11.787 12.009 12.326 12.425 
Pluimvee 1.863 1.155 1.341 1.484 1.471 1.439 1.483 1.505 
Vleeskalveren 2.725 2.818 2.670 2.895 2.975 2.920 3.050 3.033 
Overige staldieren 84 82 85 91 88 103 104 106 
Totaal Nederland 71.529 69.247 70.390 70.117 69.284 69.235 71.277 72.312 
         
Stikstofproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 281,8 276,1 264,8 260,9 254,1 258,1 264,1 258,1 
Schapen en geiten 16,2 16,5 12,0 12,6 12,4 11,8 11,7 11,5 
Overige graasdieren¹ 33,3 31,6 30,4 31,3 29,5 29,4 28,8 28,4 
Varkens 99,1 96,8 93,7 101,2 102,4 104,8 108,8 109,7 
Pluimvee 60,3 43,9 52,8 58,4 57,7 59,1 61,4 61,8 
Vleeskalveren 11,4 12,1 11,1 12,2 13,0 13,9 14,2 14,1 
Overige staldieren 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 
Totaal Nederland 504,4 479,2 467,0 478,8 471,2 479,6 491,3 486,0 



 
         
Fosfaatproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 84,9 85,8 80,9 80,5 78,8 78,5 83,0 81,4 
Schapen en geiten 4,7 4,6 4,0 4,3 4,3 4,4 4,1 4,0 
Overige graasdieren¹ 10,4 10,3 10,1 10,5 10,0 10,4 9,7 9,6 
Varkens 39,7 38,6 37,1 41,5 42,8 42,7 45,1 45,4 
Pluimvee 27,4 20,6 23,9 26,8 26,9 27,0 27,9 28,2 
Vleeskalveren 4,4 4,7 4,3 4,6 5,2 5,2 5,0 5,0 
Overige staldieren 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 
Totaal Nederland 172,9 165,9 161,8 169,7 169,2 169,4 175,9 174,9 
Tabel B5: Nationale mestproductie (herberekening) in miljoenen kilogram mest, stikstof en fosfaat (Bron 
CBS; * voorlopige cijfers). 
¹ Voor alle jaren inclusief paarden en pony’s en vleesvee (exclusief vleeskalveren) 
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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? 



 2 



 3 

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. 



1 
 

         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 . De 

commissie moet zomer 2011 klaar zijn met haar werk. 
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Van:
Aan: @minlnv.nl"; 
Onderwerp: visie mest en landbouw
Datum: donderdag 24 februari 2011 12:57:10
Bijlagen: Presentatie mineralen vrijheid in verantwoordelijkheid.pdf

groot blijven door kleiner te worden en structuur van de mestmarkt.doc
DUURZAAMHEIDSKOMPAS ZLTO.PDF
ZLTO visie 2010.pdf

Beste ,

 

Toen ik gisteren bij jullie op het ministerie was, trof ik  druk schrijvend aan de ‘overheidsvisie mest

en landbouw (mijn benaming) die in april/mei naar de TK moet. We voorzien jullie langs alle mogelijke

wegen van informatie die je wel of niet kunt gebruiken (van 10 punten plannen uit TK tot allerhande

overleggen), maar toch wilde ik jullie nog wat extra’s aanreiken:

-          de presentatie die we op de grote ledenbijeenkomsten hebben gehouden

-          een notitie die ik heb gemaakt voor de LTO Commissie Milieu (met 

, opvolger , dus een orgaan wat iets te zeggen

heeft), deze notitie heeft geen enkele status en is puur ter discussie, maar geeft wel de

vraagstukken en dilemma’s waar wij/ik mee worstelen aardig weer. Wel voor jezelf houden

aub.  

-          Duurzaamheidskompas ZLTO: aardige leidraad, met veel milieuthema’s en koppelingen

-          ZLTO visie: breed en algemeen, maar wel goed voor brede beeld (verder dan milieu

vanzelfsprekend).

 

M.vr.gr.,

 

              

Met vriendelijke groet,

Specialist Milieu
T +31 
M +31 
Secretariaat +31 
www.zlto.nl

ZLTO Tilburg is verhuisd. Vanaf 29 november 2010 is ons adres:
Onderwijsboulevard 225, 5223 DE ’s-Hertogenbosch.

 P  Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-
mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen.
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Vrijheid in Verantwoordelijkheid 

Naar een nieuwe grondgebondenheid 

Ledenbijeenkomsten ZLTO
Januari 2011
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Opzet
• Route naar een duurzame veehouderij – 
• Naar een nieuwe grondgebondenheid – 
• Forum met:

o
o
o
o

• Pauze
• Vragen en discussie
• Sluiting  
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De Nederlandse veehouderij is uniek 
in de wereld

• Ervaring, kennis en opleidingsniveau ondernemers
• Kraamkamer voor innovaties
• Ligging in vruchtbare delta
• Logistiek knooppunt
• Koopkrachtig achterland 
• Concentratie van markt- en ketenpartijen



Maar: “successen uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst”

Markt:

• ‘Wat gaan de Chinezen eten’?
• Grotere fluctuaties in de opbrengstprijzen en hervorming GLB
• Kosten grond/kunstmest/arbeid/voer/…
• De consument betaalt (en bepaalt) altijd, de vraag is alleen hoeveel en 

aan wie!
• Mest is overal een opbrengstbron, maar alleen in Nederland voor 

ontvangers en tussenhandel.

Maatschappij:

• Dierwelzijn: staltypes, weidegang, medicijngebruik, ingrepen
• Humane gezondheid: antibiotica, MRSA, Q-koorts, fijn stof, dioxine
• Landschap, natuur en omgeving: megastallen, Natura 2000, verstening, 

geur
• Milieu: klimaat en biodiversiteit



Dus: “we zullen ons bestaansrecht 
steeds moeten blijven verdienen”

Oplossingsrichtingen:
• Samenwerking

o Met de juiste partners
o ‘nieuwe vrienden’
o Van 1 op 1 tot multinationals

• Integrale benadering
o Geen eendimensionale oplossingen voor meervoudige problemen
o Samenhang tussen bv.:


 

klimaatverandering – bodemvruchtbaarheid –waterkwaliteit – 
grondstoffenschaarste


 

Stalsystemen – dierenwelzijn – humane gezondheid – geur - 
mestscheiding

• Bedrijfsrendement


 

‘veranderingen gaan een stuk makkelijker met een volle 
portemonnee’



Vandaag

• Milieu of

• Kringlopen sluiten, reststromen verwaarden en 
grondstoffenefficiency of

• Mest en Mineralen of

• ‘Naar een nieuwe grondgebondenheid’



Waar staan we: productie

Fosfaatproductie
NL GR FR DR OV FL GLD UT NH ZH Z NB L

2009
Bedrijfstype 
(NEG) m kg

Totaal 175 8 19 8 24 3 31 8 6 7 2 43 16

Graasdieren 97 6 17 6 15 1 16 6 5 6 1 14 3

(Intensief) 
melkvee 75 5 15 5 11 1 10 5 4 5 1 10 2

Hokdieren 67 1 2 2 9 1 14 2 0 1 1 26 11

Varkens 36 0 0 1 5 0 6 1 0 0 0 17 5

Pluimvee 22 1 2 1 2 0 5 0 1 0 0 6 5



Het Mestoverschot is terug!



Het is zo 2015…
• In 2015 een niet-plaatsbaar mestoverschot van 40-60 

miljoen kg. P (‘als we niks doen’) 
productie 175 miljoen kg. P
ruimte in NL (op diverse manieren te berekenen):

900.000 (gras) x 80 =  72 
miljoen

900.000 (bouwland)  x 60  =  54 miljoen
Samen = 126
Overschot op nationale mestmarkt = 50

Overig:
• Kortere uitrijdperiode
• Hogere werkingscoëfficiënt
• Verbod op gebruik onbewerkte mest (2014-2017) als waterkwaliteit niet verbeterd





Van een overschot naar een oplossing: inrichting 
mineralenkringloop

1. Korte termijn (1-3 jaar): Veevoerspoor
2. Middellange termijn (3-5 jaar): Plaatsingsruimte NL optimaal invullen 

via be- en verwerking en export
3.  Lange termijn (5-10 jaar): Mestverwaarding

Uitgangspunt voor beleid en activiteiten: 
“maak ondernemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
oplossingen: of door de bedrijfsvoering aan te passen (voer – 

afzet - verwerking) of door minder dieren te houden”





Veevoerspoor: ‘Wat er niet in gaat 
komt er ook niet uit’

• Overleg en akkoord tussen LTO, Nevedi en PDV 
• Per 2011 verlaging fosfaatproductie NL veestapel met 10 

miljoen kg. via het voerspoor  
• Uiterlijk 1 januari 2013: nog eens 10 miljoen kg. 
• Vraagpunten:

o Fosfor in mengvoer (versus brijvoer/enkelvoudige droge en 
natte bijproducten) en P-efficiency

o Invloed op prijs en diergezondheid
o Vrijwillig/verplicht/convenant/verordening



Optimale afzet in Nederland: naar een 
veehouderij zonder kunstmest 

Markt en ondernemer:

• Grond aan dieren koppelen
• Structurele relaties grondgebruikers/mineralenontvanger en 

veehouder/mineralenproducent
• Mest op maat, klantgerichtheid, opslag en logistiek
• Regionale kringlopen sluiten 

Beleid:

• Aangepaste derogatie via pakketten(N)
• Vrijstelling bodemverbeteraars (P)
• Pilot Kunstmestvervangers (N)
• Flexibele gebruiksnormen (N en P)



Export 

• Noodzakelijke export van mineralen uit NL lost probleem 
mineralenoverschot op. Mestverwerking noodzakelijk.

• Streven naar afzet van producten met toegevoegde waarde op 
structurele vraagmarkten.

• Veel risico’s en onzekerheden:
o Status mineralenconcentraat
o SDE regeling
o Vraag uit derde landen
o Stimuleringsregeling mestverwerking
o EU verordening dierlijke bijproducten
o Locaties en vergunningen



Rol en positie ZLTO en LTO
1. Initiëren

Nieuwe initiatieven: van BMC tot …
2. Instrumenteren

• Beleidsruimte: kunstmestvervangers, bodemverbeteraars, 
export wetgeving, …

• Regeling voor stimulering of continuering mestverwerking
3. Investeren

• Rol NCB-ontwikkeling
• Betere financieringsmogelijkheden, partners…



 
Nu: focus op Mineralen Plaatsing Plan (MPP)



Mineralen Plaatsing Plan (MPP)

• Ondernemer is verantwoordelijk voor verkleinen mestoverschot 
op bedrijf, vrijheid in keuze, strategie en maatregelen:

o Veevoer
o Extra grond aan bedrijf koppelen
o Mestverwerking
o Minder dieren houden

• Maar: verantwoordelijkheid ontlopen kan niet meer



Stimulering mestverwerking - I

Achtergrond:

• Mestverwerking vereist:
o om de export vergaand te vergroten
o om de nationale afzet te optimaliseren

• Noodzaak tot:
o Instrument dat de continuïteit van mestverwerking 
waarborgt op de langere termijn
o Stimulering voor ondernemers om mest te verwerken
Kostennadeel bij mestverwerking wordt opgeheven



Stimulering mestverwerking - II

• Iedere veehouder met een overschot wordt aangesproken.
• Noodzaak tot verwerking is niet in alle regio’s even hoog.
• Degene met ‘het grootste probleem’ heeft de zwaarste taak.
• Verhandelbaarheid/uitwisseling is mogelijk. 
• Geldstromen lopen wel naar verwerkers.  
• Aantal kg. N en P dat verwerkt wordt is vooraf te bepalen en goed te 

monitoren.
• Ondernemers hebben keuze om overschot op ander wijze te verkleinen 

als via mestverwerking (veevoerspoor, grond verwerven)



Stimulering mestverwerking - III

jaar 13 14 15 16 17 18 19 20

%

Zuid 5 10 15 20 25 30 35 40

Oost 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5

Overig 0 0 2 3,5 5 6,5 8 10



Samenvattend: …

• Voeren, verwerken, verdienen
• Samenwerking noodzakelijk
• Stimuleringsregeling om van de grond te komen
• ‘Mest: het bruine goud’



- Forumdiscussie 
- Pauze  
- Vragen en discussie



Verslag gesprek LTO, EL&I en IenM over mestgebruik 

16 februari 2011 (vervolg op het gesprek met LTO op 2 februari 2011) 

Aanwezig: num, , ,  
 

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 Mark 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 1.1 

 1 

Concept-verslag overleg Staatssecretarissen Bleker en Atsma over volumebeheersing 

veehouderij en lange termijn mestbeleid 

19 april 2011 

 

Aanwezig ambtelijke ondersteuning: DG Hoogeveen,  

(EL&I),  (I&M) 

 

Voorliggende nota’s vragen beslissingen op vier punten:  

a. is het nodig om een beleid van volumebeheersing te voeren vanaf 2015?  

b. Wat zijn dan de opties? 

c. Hoe ziet de lange termijn visie eruit? 

d. Is overleg met belangenorganisaties nodig? 

 

Context is dat aan de Tweede Kamer is toegezegd in april/mei te komen met een kabinetsinzet 

voor het volumebeheersingsbeleid vanaf 2015 en een kabinetsvisie op het lange termijn mestbeleid 

(periode na vijfde actieprogramma). Inmiddels heeft de Tweede Kamer een AO mestbeleid gepland 

op 1 juni, waarin ze onder andere een reactie willen op het 10puntenplan van de coalitiepartijen. 

En dit plan zegt ook iets over volume-beheersingsbeleid. 

 

Ad a en b 

Stas Atsma geeft aan dat de TK een richting zal willen horen voor inzet. Stas Bleker denkt 

dat een deel van de TK zal vinden dat er sowieso te veel mest is en er ingegrepen moet worden. 

Atsma denkt dat dit echter een minderheid is. Wel denkt hij dat een meerderheid erom zal vragen 

dat het overschot aan mest wordt beheerst. 

 

Bleker: mest is in ons land al 25 jaar lang een probleem. Daar moeten wij los van komen. Er moet 

een lange termijn beeld komen waarin mest geen probleem meer is. 

 

Reden om een volumbeheersingsinstrument te willen is dat de komende jaren de 

milieugebruiksruimte krimpt. Dit doet zich het meest zichtbaar voor op terreinen fosfaat (vanwege 

krimpende milieugebruiksnormen) en ammoniak (vanwege Natura2000/PAS).  

 

Geschetst wordt dat richting 2015 de mestplaatsingsruimte fors krimpt. Tegelijkertijd wordt 

verwacht dat melkveehouderij en pluimveehouderij op het zelfde niveau blijven (met groei na 2015 

voor in elk geval de zuivelproductie) en de varkenshouderij wat zal gaan krimpen.  

In welke mate de krimp van de mestplaatsingsruimte gecompenseerd wordt door voermaatregelen, 

mestverwerking en export is lastig te schatten. Het wordt hoe dan ook krap, met als risico dat de 

mestafzetprijzen hoog oplopen en dat veroorzaakt weer fraudedruk op het mestgebruik. Het 

gebruiksnormenstelsel kan niet goed functioneren als de fraudedruk te hoog oploopt. Dat is ook nu 

al motivatie voor het hebben van de dierproductierechten.  

Bleker vraagt of zich tot 2015 al een probleem kan voordoen met te veel mest. Dat is zeker niet 

uitgesloten; er ligt al het probleem dat het mestprductieplafond 2002 (derogatie) al enkele jaren 

wordt overschreden. 

 

DG Hoogeveeen merkt op dat er nog geen helderheid is over hoe toekomstig GLB vanaf 2014 er uit 

zal zien. Dit is wel van belang omdat het kan inhouden enerzijds dat intensieve veehouderijtakken 

minder steun krijgen en moeten gaan extensiveren (m.n. bij rundvee) en anderzijds er toch weer 

discussie is over in stand houden van melkquota. Helderheid komt er pas in najaar. Dat pleit voor 

nu nog geen definitieve beslissingen over volumebeheersingsbeleid.  

 

Atsma kan zich wat betreft een instrumentarium voorstellen dat er een combinatie komt van 

grondgebondenheid voor melkvee en rechten voor varkens en pluimvee. Hij ziet niets in een 

rechtenstelsel voor koeien. Bekeken moet ook worden hoe om te gaan met mestafzet in het 

buitenland. 

Bleker ziet ook wel wat in een systeem gebaseerd op grondgebondenheid/mestafzet geregeld 

vooraf. Bleker meent ook bij de sectoren zelf te bespeuren dat enige krimp van de 

varkenshouderij/pluimveehouderij niet ongewenst is. Hij vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn  

om  keuzes te maken nu. 
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Atsma wil graag weten hoe een en ander zich verhoudt tot het 10-puntenplan. Het 10 puntenplan 

bevat twee punten die betrekking hebben op volumebeheersing. Dat behelst een stelsel gebaseerd 

op grond en mestverwerking/mestafzet buiten NL landbouw. De overige punten raken vooral aan 

mestgebruik en hebben betrekking op het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn (2014-2017). 

Richting de TK is het nodig om eind mei een verhaal te hebben. Dat hoeft geen definitieve keuze 

voor een stelsel vanaf 2015 te bevatten, maar kan ook zijn dat er een volumbeheersingsinstrument 

komt, maar dat het kabinet nog een definitieve keuze zal maken welk dat is. 

 

Stas Bleker wil graag voor een volgende overleg: 

- ontwikkelingen tot 2015: wat zijn de ontwikkeingen in mestproductie en ammoinakproductie, 

hoe verhoudt dat zich tot EU-regels (m.n. ook PAS), wat verwachten we aan technische 

ontwikkelingen, wat is de kans op overschrijding van het mestplafond en wat is er nodig 

vanwege het PAS. ; is het nodig om voor 2015 al een ingreep te doen (denk ook aan 

derogatieplafond)? Met welke argumenten en wat zou die ingreep dan moeten zijn? 

- ontwikkelingen vanaf 2015: wat is het verhaal rond mest voor de langere termijn? Bleker wil 

graag verhaal voor periode na 2015 dat “sluit op evenwicht”.  

Varianten voor beleidsmaatregelen presenteren, nog geen definitieve keuze, wel voorkeur laten 

doorklinken voor productie van mest op basis van vooraf geregelde afzet. 

 

Ad c 

Stas Bleker vraagt zich af of we een positief verhaal hebben voor de toekomst voor wat betreft 

mest. Kunnen we een beeld neerzetten waaruit blijkt dat voor de lange termijn het mestprobleem 

opgelost kan en zal worden. 

 

De lange termijn visie voorziet hierin: er wordt een lijn gebouwd die gebaseerd is op 

bewerkstelligen dat mest een positieve waarde krijgt.   

 

Ad d 

De Stassen willen een overleg met LTO. 

Atsma hecht er aan dat LTO voor wat betreft de varkenshouderij het eens wordt met de NVV. 

 

Stassen spreken af dat zij politieke consultaties zullen plegen en willen vervolgoverleg over ca. 3 

weken. Dat moet in elk geval op tijd zijn om tijdig brieven te kunnen versturen. 

: ik heb het secretariaat van Bleker gevraagd wat te plannen in de tweede helft van de week 

van 9 mei. Vermoeden is dat het wel eens aansluitend aan een bpo zou kunnen worden, dus ’s 

avonds. Veel meer ruimte zit er niet in de agenda.] 
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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  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 (  

  en  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  I&M 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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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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Bijlage 2.3 

 1 

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  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.   en  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.   en  

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  en  

- 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 (Wanda Zevenboom) 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 

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 

5.1 tweede lid e
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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. 
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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 
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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. 

 

5.1 tweede lid e



23 
 

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 
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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. 
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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;  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 P.M. (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 P.M. 

  

 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 
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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. 
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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.  



 19 

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.  
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Legitimatie en invulling instrument beheersing omvang 

veehouderij 
 

Versie d.d. 21 april 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 

 

Doel van een systeem van volumesturing is door een beheersing van de omvang van de 

mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 

gebruiksbeperkingen (normen en de uitrijvoorschriften) te verzekeren. Het systeem is 

wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt gevormd door de in de 

wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de gebruiksnormen 

voor fosfaat en stikstof tot de kern van de maatregelen behoren waarmee de 

doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten worden gerealiseerd, moeten de 

aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving van deze normen te 

kunnen verzekeren, worden gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen als 

bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn.1  

Daarnaast is volumesturing van belang bij de uitvoering van de vigerende regelgeving 

voor ammoniak. De ammoniakregelgeving is zodanig vorm gegeven (middelvoorschriften 

en emissienormen per dier) dat alleen in combinatie met volume instrumenten geborgd 

kan worden dat de veehouderij binnen de gebruiksruimte voor ammoniak produceert. 

 

Voor het realiseren van het streefbeeld in 2023 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: 

• Na afschaffen van de melkquotering en expireren van de dierrechten in 2015 wordt 

een groei verwacht van de zuivelproductie en de pluimveehouderij. In de varkens-

houderij wordt door de aanscherping van de milieu- en welzijnseisen per 2013 en de 

zwakkere positie op de mestmarkt de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp 

                                           
1 Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel vereenvoudiging productierechten 

(Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3, p. 3 en 4). 

0. toelichting en beslispunten 

Opmerking vooraf: herziene versie, met verwerking van de opmerkingen van de 

stuurgroep van 15 en 29 maart 2011 en bilaterale opmerkingen pg KMV.  

 

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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verwacht. De varkenshouderij heeft zich de afgelopen decennia meerdere malen zeer 

veerkrachtig getoond na perioden van moeilijke (markt)omstandigheden. 

• 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. 

• 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 mogelijk te maken rond de Natura2000-gebieden. 

Zonder volumeinstrument valt de bodem weg onder de juridische onderbouwing van 

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  

• 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 onderhandelingspositie van Nederland over het vijfde actieprogramma en 

voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn in 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 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. 

• Dierlijke mest heeft nu een negatieve waarde. Om een omslag te creëren naar een 

situatie waarin mest een positieve waarde heeft, is beheersing van de omvang van de 

mestproductie ook na 2015 nodig.  

• 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. 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 behouden. De mestafzetkosten 

zullen daardoor oplopen. 

• Hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk. Het stelsel van 

gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de fraudedruk niet te hoog oploopt.  

• 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. Deze extra benodigde investeringen hebben een negatief effect op de 

internationale concurrentiepositie van de veehouderijketens.  

• 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 
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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 met de optie het doel - het beheersen van de omvang 

van de veehouderij – wordt bereikt. Dit in relatie tot de milieuemissies en de mate 

waarin optie de uitvoering ondersteunt van andere milieuregelgeving (ammoniak, 

fijnstof, geur); 

- doelmatigheid: mate waarin het doel op een efficiënte wijze wordt bereikt en mate 

waarin de ingezette middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten en de 

neveneffecten (kosten voor het bedrijfsleven en uitvoeringskosten voor de overheid); 

- 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. 

- 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 geldt dat hij de algemene (morele en uit gebruiksnormenstelsel 

voortvloeiende) plicht heeft mest netjes af te zetten. Een volumeinstrument, dat 

aangrijpt op dieren, vereist een keuze in de diercategorieën waarvoor een dergelijk 

instrument moet worden opgelegd. Ook in dat geval zal in het politieke debat een 

afweging gemaakt moeten worden tussen rechtvaardigheid, doeltreffendheid en 

doelmatigheid.  

 

Mogelijke opties voor de reikwijdte van volume-instrumentarium zijn: 
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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; 

• Melkvee, varkens en pluimvee (inclusief kalkoenen) worden thans al begrensd in hun 

productie. Voor deze sectoren is begrenzing van de productie niets nieuws. 

 

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; 

• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven.  

• Mogelijk nieuwe aanvangsproblemen bij het toewijzen van productierechten aan 

‘nieuwe’ sectoren; 

• Komt over als jojo-beleid: op 1 januari 2006 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, paarden) 

Afweging: 

• Gezamenlijk produceren deze categorieën circa 95% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één; 

• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven, zij 

het minder dan bij optie 2 omdat er minder bedrijven onder vallen; 

• Mogelijk nieuwe aanvangsproblemen bij het toewijzen van productierechten aan 

‘nieuwe’ sectoren; 

• Het gaat om mestsoorten die relatief goed afzetbaar zijn (stromest, vaste mest, 

verwerking via kalvergiervoorzuivering); 

• Jojo-beleid: op 1 januari 2006 zijn de productierechten voor geiten, eenden, 

vleeskalveren afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd omdat de productie 

in deze sectoren sinds 2006 is toegenomen. Overigens is de omvang van deze 

sectoren de laatste jaren nagenoeg stabiel. 

 

 

 

Beslispunt: Welke optie voor reikwijdte van volumesturing? 

 

Advies: Kiezen voor optie 1 om de volgende redenen: 

• Melkvee, varkens en pluimvee leveren de grootste bijdrage aan de mineralenexcretie; 

• Melkvee en in mindere mate pluimvee hebben groeipotentie na 2015; 

• Betreffende sectoren vallen nu ook al onder een systeem van volumesturing; 

• Invoering van volumesturing voor de kleine sectoren is niet efficiënt vanuit een 

oogpunt van uitvoerings- en administratieve lasten en de impact op het milieu. 
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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 

 

Omschrijving: 

Het houden van vee (in vooraf bepaalde categorieën) mag alleen als de veehouder het 

recht daartoe heeft verkregen. De initiële toedeling van rechten gebeurt door de 

overheid, herverdeling gebeurt door vrije handel binnen door de overheid gestelde 

voorwaarden. Het totale aantal gehouden dieren in Nederland (en eventueel binnen 

afgebakende delen van Nederland) kan nooit groter zijn dan het totale aantal initieel 

uitgedeelde rechten.  

 

Kenmerken: 

• handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee. Dierrechten expireren in 2023; 

• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van het aantal 

gehouden dieren op een recent peilmoment in het verleden; 

• instellen 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 afzet van mineralen buiten de Nederlandse landbouw en integraal duurzame 

stallen te stimuleren wordt bij elke verplaatsing/aankoop van dierrechten als 

voorwaarde gesteld dat:  

o de forfaitaire hoeveelheid mest, die overeenkomt met de uitbreiding, op basis 

van langjarige contracten (tenminste 3 jaar) geheel buiten de Nederlandse 

landbouw wordt afgezet (al dan niet na verwerking) of wordt verbrand. Dit 

wordt achteraf gecontroleerd op basis van de huidige systematiek van het 
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gebruiksnormenstelsel. Deze voorwaarde geldt niet voor bedrijven waarbij de 

gehele mestproductie na de uitbreiding volgens de gebruiksnormen op het 

eigen bedrijf kan worden afgezet. [Keuzeopties: zie alternatief ….]; 

o de uitbreiding van de stallen integraal duurzaam is en voldoet aan de Maatlat 

duurzame veehouderij.  

• De dierrechten worden vanuit een oogpunt van beperking van de uitvoerings- en 

administratieve lasten gebaseerd op forfaitaire excretienormen.  

• Voor de borging van de voorwaarde tot mestverwerking- en afzet buiten de 

Nederlandse landbouw is een erkennings- en garantieregeling nodig (bijv. een 

bankgarantie van € 10,- per gecontracteerde kuub mest).  

• Voor biologische bedrijven 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).  

 

 

Beoordeling: 

a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 

overige milieuregelgeving) 

• Zowel landelijk als regionaal sturing mogelijk op het aantal dieren (melkvee, varkens, 

pluimvee) en daarmee op de omvang van de mineralenproductie; 

• Actief ingrijpen op de omvang van de veestapel is mogelijk bij het ontbreken van 

evenwicht op de Nederlandse mestmarkt; 

• Borging van het 2002-mineralenproductieplafond in het derogatiebesluit2.  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (export, 

mestverwerking, mestverbranding) en stimuleert de toepassing van integraal 

duurzame MDV-stallen (ambitie 2023); 

• Draagt bij aan realiseren van beleidsdoelen voor ammoniak (generiek, gebiedsgericht 

Natura 2000/PAS), fijnstof en CO2-emissies; 

• Ondersteunt de uitvoering van andere milieuregelgeving (ammoniak, fijnstof, geur); 

• Volumesturing is zowel bekend in de varkens- en pluimveehouderij als in de 

melkveehouderij 

 

b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, uitvoeringskosten voor de overheid) 

• Kosten bedrijven:  

-  eenmalige investeringskosten voor dierrechten bij bedrijfsontwikkeling; 

-  dierrechten zijn opbrengstenpost voor stoppende ondernemers; 

- instrument limiteert de druk op de mestmarkt en een ongewenste toename van 

milieuemissies en begrenst daarmee de kosten van en investeringen in mestafzet en 

milieumaatregelen; 

-  investeringen in dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 

concurrentiepositie van de sectoren. Daar staat tegenover dat zonder volumesturing 

bij een groeiende productie en een verder krimpende milieugebruiksruimte de 

sectoren ook in een slechtere concurrentiepositie komen door de hogere 

mestafzetkosten en de hogere kosten voor emissiebeperkende maatregelen om aan 

andere milieueisen (o.a. ammoniak) te kunnen voldoen; 

-  de prijzen voor dierrechten varkens en pluimvee zullen ten opzichte van de huidige 

invulling van het dierrechtenstelsel dalen vanwege de aanvullende voorwaarden. Voor 

elke nieuwe dierplaats moet worden geïnvesteerd in export, mestverwerking of 

verbranding van mest en een integraal duurzame stal. Omdat de totale 

financieringsruimte voor een dierplaats aan grenzen gebonden is, kan men minder 

betalen voor een dierrecht;  

                                           
2 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. 



Bijlage 4.1 

 7 

-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 

-  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). 

• Uitvoeringskosten overheid: DR  

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als deel bedrijfsleven met het instrument: 

Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR). 

 

c.  Maatschappelijk draagvlak 

• Geen/beperkt politiek draagvlak bij de coalitie, dierrechten zijn geen onderdeel van 

10-puntenplan coalitie en hebben een negatief imago; 

• Geen draagvlak bij de melkveehouderij (LTO en NMV) omdat er geen koppeling is 

met grond en grondgebonden bedrijven ook met dierrechten te maken krijgen. 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 

• Stimulans voor export van mest, mestverwerking en duurzame stallen. 

 

e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 

• Robuust en goed handhaafbaar; 

• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 

• Mogelijk langlopende bezwaar- en beroepprocedures na de initiële toekenning van 

dierrechten melkvee; 

• Uitvoeringslasten i.v.m. de registratie van verhandelde dierrechten. Te financieren uit 

leges;  

• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van export (al dan niet na verwerking) of mestverbranding 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 jaarplafond en 

relatief eenvoudig;  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 

 

f.  Administratieve lasten 

• Eenmalige kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij 

verkrijging en verhandeling). 

• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor mestverwerkers 

en -exporteurs. 

 

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.   Alternatieve invulling stimulans export/mestverwerking  

De in optie 1 beschreven variant houdt in dat bij elke verplaatsing/aankoop van 

dierrechten als voorwaarde wordt gesteld dat de mestproductie die samenhangt met de 

uitbreiding 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. Doelstelling hiervan is het stimuleren van 

de afzet van mineralen buiten de NL landbouw en van integraal duurzame stallen.  

 

Alternatieve varianten zijn: 

1)  Bij verplaatsing/verhandeling van dierrechten wordt maximaal 25% van de 

verhandelde dierrechten afgeroomd tenzij de forfaitaire hoeveelheid mest, die 

overeenkomt met de uitbreiding, geheel buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet 

én de uitbreiding in een integraal duurzame stal wordt gehuisvest. Bij geen of 

onvoldoende afzet buiten de NL landbouw na afloop van een kalenderjaar wordt alsnog 

afgeroomd. 

2)  idem als 1) maar er wordt eerst met 25% afgeroomd. De afroming kan na 1 jaar 

worden terugverdiend (en vervolgens na elk kalenderjaar) als de juiste hoeveelheid mest 

buiten de NL landbouw is afgezet. 

3)  in plaats van 25% kan gekozen worden voor een lager afroompercentage (bijv 10%). 

 

Weging van de alternatieve varianten ten opzichte van de bepaling in optie 1:  

• De ‘afroming, tenzij’ variant biedt de mogelijkheid dat veehouders om 

bedrijfseconomische redenen kiezen voor afroming van aangekochte dierrechten in 

plaats van dat zij investeren in export en mestverwerking en integraal duurzame 

stallen. Daarmee wordt de doelstelling van deze maatregel (stimulans voor export en 

mestverwerking en de bouw van integraal duurzame stallen) ondermijnd. Hier staat 

tegenover dat de afroming gepaard gaat met een afname van de mestproductie; 

• Variant 2 heeft ten opzichte van variant 1 het voordeel dat eerst aangetoond moet 

zijn dat de mestproductie die samenhangt met de uitbreiding daadwerkelijk buiten de 

NL landbouw is afgezet. Dit is van belang omdat export van mineralen de uitlaatklep 

is voor de mestmarkt.  

• Een ‘afroming, tenzij’ variant heeft een groot risico op veel bezwaar- en 

beroepsprocedures in zich omdat veehouders niet snel akkoord zullen gaan met 

afroming omdat volgens de overheid onvoldoende mest buiten de NL landbouw is 

afgezet en snel een beroep zullen doen op overmacht. Het loskoppelen van de 

afroming en de export- en verwerkingseis is eenvoudiger te handhaven; 

• Bij een afroming van 10% zal eerder afgekocht worden dan bij 25%. Een dergelijk 

afroompercentage is niet effectief als stimulans voor export en mestverwerking; 

• Door de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en zal de prijs voor 

dierrechten stijgen. Dit is één van de redenen geweest om de afroming bij 

verplaatsing van dierrechten vanaf 2006 te laten vervallen. Dit komt niet tegemoet 

aan het bezwaar dat investeren in dierrechten investeren in ‘lucht’ is. 

Advies: 

• Vanwege het verplichtende karakter voor mestverwerking en MDV-stallen en de 

verwachte daling van de prijzen van dierrechten (een belangrijk bezwaar van 

bedrijfsleven en de coalitie) kiezen voor beschrijving in de optie (geen afroming, bij 

elke verplaatsing/aankoop verplichting tot export/verwerking en duurzame stal).  

• De alternatieve variant 2 (‘25% afroming, tenzij)’ als terugvalpositie/wisselgeld 

benutten in het debat met de Tweede Kamer. 
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B. regionale differentiatie van % verplichte afzet buiten de NL landbouw bij 

verplaatsing en aankoop van dierrechten 

In geval van aankoop en verplaatsing van dierrechten geldt als voorwaarde dat de 

forfaitaire hoeveelheid mest, die overeenkomt met de uitbreiding, buiten de NL landbouw 

moet worden afgezet (al dan niet na verwerking of verbranding). Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen regio’s. Alle bedrijven hebben dezelfde opgave terwijl de 

omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is.  

Een alternatieve variant om het draagvlak voor deze voorwaarde te vergroten is een 

regionale differentiatie van het percentage verplichte afzet buiten de NL landbouw bij 

verplaatsing van dierrechten. Bijvoorbeeld: 125% van de uitbreiding voor bedrijven 

gelegen in compartiment Zuid, 100% in compartiment Oost en 50% in compartiment 

‘overig’. Deze regionale differentiatie sluit aan bij de insteek van LTO. 

Advies:   

• Een regionale differentiatie van de eis tot afzet buiten de NL landbouw als 

terugvalpositie/wisselgeld inzetten in het debat met de Tweede Kamer. 

• Indien hiervoor gekozen wordt, is deze variant ook van toepassing bij optie 3. 

 

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 

benodigde dierrechten gratis krijgen van de overheid als zij via 3-jarige contracten het  

gehele bedrijfsoverschot buiten de Nederlandse landbouw afzetten (export (al dan niet 

na verwerking) of verbranding). De hoeveelheid gratis dierrechten was geplafonneerd op 

maximaal 2 miljoen kilogram fosfaat. Doelstelling van deze regeling was het stimuleren 

van het 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 gedurende het huidige Actieprogramma Nitraatrichtlijn het inzetten van een 

POR-achtige regeling omdat dit plafond al een aantal jaren wordt overschreden. Het 

beleid is erop gericht om via veevoer- en wellicht andere maatregelen zo snel mogelijk 

weer onder het 2002-plafond te komen. De Europese Commissie zit op dit punt op het 

vinkentouw. 

  

Vanaf het vijfde Actieprogramma (2014) zou een beperkte POR-regeling kunnen worden 

overwogen als extra stimulans voor afzet van mineralen buiten de NL landbouw via 

export, verwerking of mestverbranding. Als additionele eis geldt dat voor de uitbreiding 

een integraal duurzame stal (MDV-stal) moet worden gebouwd. 

  

Voordelen: 

*  extra stimulans voor export/verwerking/verbranding t.o.v. de huidige optie 1 

*  lagere investering in dierrechten 

*  uitbreiding aantal dieren mogelijk zonder een toename van de 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 export- en verwerkingspoor.  
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Maatschappelijk en politiek draagvlak: 

*  T.o.v. de huidige optie groter draagvlak bij bedrijfsleven (vooral de varkens- en 

pluimveesectoren). 

*  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. 

 

Advies: 

In het kader van de onderhandelingen over het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn 

als mogelijke maatregel inbrengen. In dat kader nader besluiten wat de situatie is na 

afloop van de 10-jaren termijn van de huidige POR: vervallen de gratis dierrechten en 

moeten ondernemers nieuwe dierrechten kopen of verlengen van de POR-dierrechten tot 

de expiratie van de dierrechten.  

 

D.Van dierrechten naar fosfaatrechten zonder schotten 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.  

Op basis van de economische positie van de sectoren zal er naar verwachting een 

verdringing optreden ten koste van de varkenshouderij (en dan met name de 

vleesvarkenshouderij) en de pluimveehouderij ten gunste van de melkveehouderij.  

   

Voordelen: 

*  Goed ondernemerschap wordt beloond; 

*  Macro-economisch gezien optimale herverdeling van productiecapaciteit waarbij de 

minst efficiënte bedrijven met de laagste toegevoegde waarde het eerste zullen afvallen. 

  

Nadelen: 

*  kan leiden tot een toename van andere ongewenste emissies naar het milieu (o.a. 

ammoniak, broeikasgassen) wanneer de melkveestapel groeit ten koste van andere 

sectoren; 

*  risico op verdergaande intensivering van de melkveehouderij en op teruggang 

weidegang; 

*  risico op vervanging van de productie van kwalitatief betere pluimveemest, dat voor 

het merendeel buiten de NL landbouw wordt afgezet, door drijfmestproductie van 

rundvee en varkens. Risico op grotere druk op de Nederlandse mestmarkt; 

*  nieuw stelsel, ook voor varkens en pluimvee;  

*  extra eenmalige uitvoeringslasten; 

*  jojo-beleid: in het verleden was het mestproductiestelsel ook gebaseerd op niet-

grondgebonden mestproductierechten varkens/pluimvee en niet-grondgebonden 

mestproductierechten melkvee op basis van fosfaat. Verschil met het oude stelsel is wel 

dat er geen grondgebonden mineralenrechten zijn. 

 

Advies: 

Gelet op de risico’s van een toename van de gasvormige emissies, een grotere druk op 

de Nederlandse mestmarkt en een verdergaande intensivering van de melkveehouderij, 

een stelsel van melkveerechten, varkensrechten en pluimveerechten hanteren. 

 



Bijlage 4.1 

 11 

 

 

E. 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. 

In deze analyse wordt tevens meegenomen de vraag of een dierrecht melkvee inclusief 

of exclusief bijbehorend jongvee is (aandacht voor gespecialiseerde 

jongveeopfokbedrijven), welk peilmoment wordt gehanteerd (één peiljaar (2011) of 

keuze uit meerdere jaren), welke gegevens worden gebruikt (I&R, Landbouwmeitelling) 

en de eenheid waarin het dierrecht melkvee wordt uitgedrukt (fosfaat of stikstof). 

 

 

F. 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. 

 

 

 

 

 

G.Zorg nakomen verplichtingen mestafzet buiten de NL landbouw 

Mogelijkheden verkennen om mestafzet buiten de NL landbouw beter te kunnen borgen 

(erkenningsregeling, garantstelling, andere mogelijkheden). Geldt ook voor optie 2 en 3. 

Uitwerking door  

 

 

 

 

 

5.1 tweede lid e
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Optie 2: Mestafzetovereenkomsten 
 

 

Omschrijving: 

Het houden van vee mag alleen als de veehouder vooraf kan aantonen te beschikken 

over voldoende grond dan wel mestafzetruimte om zijn mestproductie te plaatsen. 

 

Kenmerken: 

• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) is direct gerelateerd aan de 

bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én voorafgaand aan elk 

kalenderjaar gecontracteerde productieruimte buiten het bedrijf. 

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf feitelijk in gebruik zijnde grond volgt uit 

de jaarlijkse Gecombineerde Opgave aan DR (situatie per 15 mei). 

• 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 of mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar 

landbouwgrond in Nederland of met partijen voor afzet buiten de Nederlandse 

landbouw (export (al dan niet na verwerking) of verbranding). 

• De bepaling van de mestproductie per dier vindt forfaitair plaats; 

• 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 uit dierlijke mest per hectare); 

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een jaarplafond worden 

vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. 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. 

Hierbij moet een zekere marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een 

bepaald moment en de dan gecontracteerde productieruimte. Bij recidive van de 

overschrijding van de mestproductieruimte wordt voor het betreffende bedrijf een 

dagplafond ingesteld. Dit dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij 

voorafgaand aan de feitelijke productie van de mest voldoende productieruimte heeft. 

• Omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de 

mestproductie bepaalt, zal er betaald gaan worden voor het afsluiten van 

mestafzetovereenkomsten. In plaats van eenmalige investeringen in dierrechten bij 

bedrijfsontwikkeling zal een mestproducent jaarlijks voor zijn gehele 

bedrijfsoverschot moeten investeren in mestafzetovereenkomsten.  

 

 

Beoordeling: 

a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 

overige milieuregelgeving) 

• De voorafgaand aan een kalenderjaar gecontracteerde mestafzetmogelijkheden door 

een veehouderijbedrijf bepalen de omvang van de mestproductie. Dit maakt 

productiegroei mogelijk; 

• Geen absoluut dierplafond waardoor er geen directe sturing mogelijk is (zowel 

landelijk als regionaal) op de omvang van de veestapel en van de mestproductie bij 

het ontbreken van evenwicht op de Nederlandse mestmarkt; 

• Geen borging van het 2002-mineralenproductieplafond in het derogatiebesluit; 

• De potentiële productiegroei legt extra druk op de mestafzetmarkt en bemoeilijkt de 

handhaving van het gebruiksnormenstelsel; 

• Door het ontbreken van een absoluut dierplafond draagt deze optie t.o.v. een stelsel 

van dierrechten minder bij aan het realiseren van ammoniakemissie doelen (generiek, 

Natura 2000) en andere emissiedoelen (broeikasgassen, fijn stof) door de 

groeimogelijkheden in de productie c.q. het aantal dieren; 
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• Risico dat mestafzetovereenkomsten gebaseerd worden op de maximale 

plaatsingsruimte voor dierlijke mest op landbouwgrond (volgens de gebruiksnormen) 

en niet op de realistische plaatsingsruimte (op basis van het bemestingsplan van de 

afnemer). De mineralenproductie kan daarmee de feitelijke plaatsingsruimte gaan 

overstijgen en daarmee extra druk geven op de Nederlandse mestmarkt; 

• Door het wegvallen van de compartimentering vindt verdergaande regionale 

concentratie van veehouderij in gevoelige gebieden plaats waardoor realisatie van 

milieudoelen in deze gebieden bemoeilijkt wordt; 

• Stimulans voor export, verwerking en afzet van mestmineralen buiten de NL 

landbouw; 

• Risico op fictieve mestafzetcontracten vanwege het verschil tussen de forfaitaire 

fosfaatproductie en de geschatte werkelijke fosfaatproductie. Dit maakt het stelsel 

ingewikkelder en kwetsbaarder; 

• Geen mogelijkheid om in vergelijking met een stelsel van dierrechten extra eisen te 

stellen aan duurzame productie zoals de bouw van integraal duurzame stallen bij 

bedrijfsontwikkeling (ambitie 2023); 

• Geen/beperkte ondersteuning van de uitvoering van de milieuregelgeving voor 

gasvormige emissies (ammoniak, fijnstof, geur).  

 

b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 

• Kosten bedrijven:  

-  bedrijven met voldoende grond in relatie tot de omvang van de mestproductie 

(grondgebonden) hoeven geen mestafzetcontracten af te sluiten. Voor deze bedrijven 

heeft dit stelsel geen gevolgen; 

-  geen kosten voor dierrechten bij bedrijfsontwikkeling. In plaats daarvan jaarlijks 

terugkerende kosten voor het afsluiten van mestafzetovereenkomsten voor het 

gehele bedrijfsoverschot. Deze kosten zullen toenemen vanwege de steeds schaarser 

wordende afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Dit heeft 

gevolgen voor de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de 

concurrentiekracht van de sectoren.  

-  nieuw stelsel, dat de eerste jaren na de invoering verstorend werkt op de 

mestmarkt en op de structuurontwikkeling in de sectoren (eerste jaren hoge 

contractprijzen o.a. door risicoafdekking door mestafnemers, weinig transparante 

markt); 

-  jaarlijks terugkerende legeskosten voor de registratie van de 

mestafzetovereenkomsten; 

-  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.  

• Uitvoeringskosten overheid: DR  

• 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 een bedrijf voldoende afzetmogelijk-

heden moet hebben om de mestafzet te kunnen verantwoorden binnen de ruimte van 

de gebruiksnormen. Desalniettemin gaat het om een systeem dat in het begin 

onzekerheid met zich mee zal brengen, wat de werking niet ten goede zal komen. 

 

c.  Maatschappelijk draagvlak 

• Sluit deels aan bij de plannen van LTO-Nederland vanwege de koppeling van 

mestproductie aan de afzetmogelijkheden van mest op grond. Deze optie kent geen 

verplichting tot mestverwerking voor individuele bedrijven.  

• Politiek draagvlak bij de coalitie (10-puntenplan).  
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• 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 

milieu emissies.4 

 

d. Innovatie 

• Stimulans voor mestverwerking/export.  

 

e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 

• Risico op dubbele boeking (contractering) van mestafzetruimte bij akkerbouwers. DR 

kan voorafgaand aan een kalenderjaar niet controleren of er sprake is van een 

dubbele boeking. Dit brengt risico’s met zich mee op dubbel geclaimde 

productieruimte en onhelderheid over de productieruimte van individuele 

veehouderijbedrijven. Dit zet de handhaafbaarheid van een stelsel van 

mestafzetovereenkomsten onder druk; 

• Hogere uitvoeringslasten in vergelijking met een stelsel van dierrechten omdat 

jaarlijks voor alle mestproducenten de registratie en controle van 

mestafzetovereenkomsten jaarlijks moet worden uitgevoerd;  

• De overheid moet in principe alle mestafzetovereenkomsten registreren en 

controleren. Dit vereist extra uitvoeringscapaciteit in tijden van een krimpende 

rijksoverheid. Hiervoor kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen; 

• Het stelsel van mestovereenkomsten scoort ten opzichte van een stelsel van 

dierrechten wat betreft haalbaarheid en uitvoerbaarheid slechter voor zowel overheid 

als bedrijfsleven. Ten opzichte van een stelsel van dierrechten zijn de 

uitvoeringskosten van een stelsel van mestafzetovereenkomsten voor zowel de 

overheid als het bedrijfsleven hoger. 

 

f.  Administratieve lasten 

• Jaarlijks moeten alle overschotbedrijven mestafzetovereenkomsten afsluiten en laten 

registreren bij DR. Dit in tegenstelling waarbij sprake is een eenmalige registratie 

voor die bedrijven die dierrechten verhandelen.  

• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling 

voor intermediairen en mestverwerkers. PM Uitwerken 

 

f.  EU-conformiteit 

• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn.  

• De potentiële groeimogelijkheden van veestapel maken het voldoen aan diverse 

Europese milieu- en natuurrichtlijnen tot een grotere opgave en kunnen 

onderhandelingen over het vijfde actieprogramma en de derogatie van de 

Nitraatrichtlijn 2014 – 2017 bemoeilijken. 

 

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 leveringsplicht. 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 verzoek om 

opnieuw naar deze materie te kijken en de beslissing te heroverwegen:  

  

In het stelsel van mestafzetovereenkomsten zoals dat in 2002-2004 heeft 

gefunctioneerd, 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 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 

                                           
4 Natuur en Milieu lijkt hier iets genuanceerder in te zitten. 
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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. Een afnameplicht kan terughoudendheid 

creëren bij akkerbouwers om mestafzetovereenkomsten af te sluiten. Een afnameplicht 

kan uitsluitend van toepassing zijn op afnemers in Nederland. 

 

Een leveringsplicht is praktisch gezien moeilijk omdat vooraf niet exact is in te schatten 

hoeveel mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd en geleverd kan worden. 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 een leveringsplicht voorkomt dat mest, die geproduceerd 

wordt op basis van een mestafzetcontract voor afzet buiten de NL landbouw, via een 

omweg alsnog op de NLse mestmarkt komt en zorgt voor extra druk op de mestmarkt. 

 

Een leverings- en afnameplicht betekent een compleet andere inrichting van de 

mestmarkt ten opzichte van de huidige situatie. De huidige mestmarkt is daghandel 

waarbij onder invloed van een aantal factoren zoals weersomstandigheden, 

opslagcapaciteit bij veehouder en intermediair en aanbod op de mestmarkt, prijzen sterk 

kunnen fluctueren en de intermediair een spilfunctie heeft in het koppelen van 

aanbieders en afnemers. Bij een leverings- en afnameplicht wordt de mestmarkt van 

overheidswege sterk gestructureerd. In een dergelijke situatie kunnen ondernemers niet  

flexibel inspelen op wijzigende omstandigheden met als mogelijk risico hogere 

mestafzetkosten. Een alternatieve mogelijkheid is dat privaatrechtelijk afspraken worden 

gemaakt over de levering en afname van mest. 

 

Mogelijke opties: 

a)  geen afname- en leveringsplicht van overheidswege: het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten bepaalt voorafgaand aan een kalenderjaar de omvang van de 

mestproductieruimte, de afzet van de werkelijk geproduceerde mest moet geborgd 

worden door het bestaande gebruiksnormenstelsel (inclusief vervoersbewijzen, AGR en 

GPS). Derhalve geen vermenging van het ‘productiestelsel’ met het gebruiksnormen-

stelsel. Het staat marktpartijen vrij om bij het afsluiten van mestafzetovereenkomsten 

privaatrechtelijk afspraken te maken over de levering en afzet. 

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)  alleen een leveringsplicht voor mestafzetovereenkomsten voor afzet buiten de NL 

landbouw (export (al dan niet na verwerking) en verbranding) om meer waarborgen te 

hebben voor het meest kwetsbare afzetkanaal voor mestmineralen 

d)  een afnameplicht voor mestafzetovereenkomsten met grondgebruikers 

(akkerbouwers etc.) in Nederland en een leveringsplicht voor mestafzetovereenkomsten 

voor afzet buiten de NL landbouw (exporteurs, verwerkers, verbrandingsinstallaties). 

Advies:  

Het van overheidswege invoeren van een leverings- en afnameverplichting leidt tot een 

ingewikkeld stelsel van volumebeheersing en extra administratieve lasten voor het 

bedrijfsleven. Een leverings- en afnameverplichting in het stelsel van 

mestafzetovereenkomst dient alleen ter ondersteuning van het stelsel van 

gebruiksnormen (vermindering fraudedruk en milieurisico’s). Omdat een ‘productiestelsel’ 

en een gebruiksnormenstelsel nooit 1 op 1 op elkaar aansluiten door de marges in 

mineralengehalten zijn er grote onzekerheden bij de uitvoering en over het daadwerkelijk 

effect van een afname- en leveringsverplichting.  

Alles overwegende kiezen voor optie a) met als terugvalpositie optie c).  

 

B. Kwesties met betrekking tot mee te tellen grond 

*  Grond: Zie uitwerkingsvragen onder optie 3 
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 Optie 3:  Combi van dierrechten en grond  
 

 

Omschrijving: 

Het houden van varkens en kippen mag alleen als:  

• het recht daartoe is verkregen. De initiele toedeling van rechten gebeurt door de 

overheid, herverdeling gebeurt door vrije handel, binnen door de overheid gestelde 

voorwaarden. Het totale aantal gehouden dieren in Nederland (en eventueel binnen 

afgebakende delen van Nederland) voor de betreffende veecategorieën kan nooit 

groter zijn dan het totale aantal initieel verdeelde rechten, of 

Het houden van melkvee mag alleen als: 

• de veehouder vooraf kan aantonen te beschikken over voldoende grond om zijn 

mestproductie te plaatsen. Voor de overige dieren moeten dierrechten zijn verkregen. 

De intiële toedeling van dierrechten melkvee gebeurt door de overheid. Het aantal 

gehouden stuks melkvee in NL kan nooit groter zijn dat het aantal melkkoeien dat op 

eigen grond gehouden kan worden plus de dierrechten melkvee.  

 

Kenmerken: 

• 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) 

en worden daarom niet meegerekend voor de bepaling van het productierecht. 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 (beslispunt: alleen grond meetellen op maximaal 

10 km (conform afstand boer-boer mesttransport) of 25 km van het bedrijf). 

• Voor melkveebedrijven wordt het productierecht als volgt vastgesteld: 

-  aantal gehouden stuks melkvee (inclusief of exclusief jongvee) op basis van een 

peildatum in het recente verleden en gebaseerd op I&R- danwel 

Landbouwmeitellingsgegevens (zie optie 1, alternatieven/uitwerking C); 

-  aantal hectares grond in eigendom of met een langjarig pachtcontract; 

-  per hectare grond mag op basis van een forfaitaire stikstofproductienorm per dier, 

een aantal melkkoeien 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 en de langjarige pachtgronden (aantal hectares * 

170 of 250 kg N) wordt grondgebonden gehouden; 

-  voor de rest van de melkkoeien 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, die overwegend niet-grondgebonden zijn, blijft 

een stelsel van dierrechten gelden met dezelfde voorwaarden als bij optie 1 

(dierrechten vrij verhandelbaar onder de voorwaarde dat de forfaitaire hoeveelheid 

mest, die overeenkomt met de uitbreiding, geheel buiten de NL landbouw wordt 

afgezet en voor de uitbreiding een integraal duurzame MDV-stal wordt gebouwd).  

 

Voordelen: 

1. Sturing op zowel de landelijke als regionale omvang van de niet-grondgebonden 

producerende veehouderij mogelijk. Actief ingrijpen op de omvang van de 

veestapel is mogelijk bij het ontbreken van evenwicht op de Nederlandse 

mestmarkt; 

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; 

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);  

• Omdat er geen absolute sturing plaatsvindt op de omvang van de melkveehouderij 

kunnen gasvormige emissies toenemen; 

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (afzet buiten NL 

landbouw, mestverwerking) 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, uitvoeringskosten overheid) 

• Kosten bedrijven:  
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-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 

bedrijfsontwikkeling, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers, geringere 

toename van de kosten van investeringen in verdergaande technische maatregelen 

om binnen de milieugebruiksruimte te kunnen produceren; 

-  grondgebonden melkveebedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen 

directe gevolgen, tenzij deze bedrijven groei nastreven die verdergaat dan 

grondgebondenheid. In dat geval dienen melkveebedrijven grond te verwerven om 

bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken; 

-  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); 

-  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. 

• Uitvoeringskosten overheid: DR 

• 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 

• Stimulans voor export, mestverwerking 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; 

• Extr uitvoerings- en handhavingslasten vanwege de koppeling met grond (controle op 

oneigenlijk gebruik van de grond en het grondgebonden deel van de veestapel); 

• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van export (al dan niet na verwerking) of mestverbranding 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 verwerkers. 

 

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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Alternatieven/uitwerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Productie op basis van grond ook voor de varkens- en pluimveehouderij 

Hiervoor is beschreven dat alleen voor melkveebedrijven productie mogelijk is op grond 

die feitelijk en langjarig in gebruik is bij bedrijven 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. Nadeel is dat individuele varkens- en 

pluimveebedrijven met een areaal grond het beeld kunnen hebben dat zij anders 

behandeld worden dan melkveebedrijven. 

 

Een alternatief is dat productie op basis van grond ook mogelijk is voor varkens- en 

pluimveebedrijven met grond. Dit vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid en gelijke 

behandeling van vergelijkbare bedrijfssituaties. Om te voorkomen dat er een toename 

van de omvang van de varkens- en pluimveestapel optreedt, moeten de huidige 

dierrechten varkens en pluimvee dan wel eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal 

dieren dat op de hectares grond gehouden kan worden. Dit vraagt een extra eenmalige 

uitvoeringsactie. Per saldo heeft deze variant geen gevolgen voor de productieruimte van 

een varkens- of pluimveebedrijf met grond 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 te vergroten.  

Advies:    

De variant ‘productie op grond alleen voor melkvee’ als inzet voor deze optie hanteren. 

De alternatieve variant ‘geen onderscheid tussen sectoren’ 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. 

A. Vaststellen uitgangssituatie grond 

*  Moet het moment van vaststellen van de oppervlakte grond variabel kan zijn? 

Voorstel: wanneer alleen eigen grond en grond in langjarige pacht (6-jaar) meetelt, ziet 

de projectgroep het probleem niet zo van een vaste ijkdatum per jaar.  

*  Welke grond telt mee? Voorstel: eigen grond, grond in langjarige (6-jarige pacht). 

Overige gebruikstitels niet. 

*  Grond uit welk jaar telt mee? Zelfde jaar als de productie of uit voorgaand jaar? 

*  Wat gebeurt er na de wijziging van het areaal grond (vergroting of verkleining) met de 

productierechten? Zakken de dierrechten ‘in de grond’? 

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 de 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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Kabinetsvisie mest- en volumebeleid. 
 

[Werk in uitvoering] 

[Versie 0.54 van de conceptkabinetsbrief. 

Revisie . Opmerkingen  

] 

 

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 [ ]: 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 [ ]: 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 [ 7]: 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. 
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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. 

 

[  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 [  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 

 

 

 5.1 tweede lid e



Versie 1, 22 januari 2014   , programma mest 

1 

Plan van aanpak Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 

 

1. Aanleiding 

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, mede namens de staatssecretaris van I&M, per 

brief van 12 december 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 037, nr. 80) de Tweede Kamer 

geïnformeerd over het mestbeleid voor de periode vanaf 2015. De brief is een reactie op de door 

het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR uitgevoerde ex ante evaluatie mestbeleid 

2013. 

 

Met genoemde brief kondigt de staatssecretaris maatregelen aan voor de varkens- en 

pluimveehouderij enerzijds en de melkveehouderij anderzijds: 

• In de varkens- en pluimveehouderij blijven de dierrechten in ieder geval gehandhaafd tot 1 

januari 2018. Bij de evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 zal worden bezien of er 

voldoende vertrouwen is dat mestverwerking een oplossing is voor het mestoverschot. Indien 

dit vertrouwen er is kunnen de dierrechten met de start van het zesde actieprogramma komen 

te vervallen. 

• In de melkveehouderij is groei van het aantal dieren na 1 april 2015, het moment dat de 

Europese melkquotering komt te vervallen, onder voorwaarden mogelijk. Uitbreiding kan, mits 

de toename van het fosfaatoverschot, die het gevolg is van de uitbreiding, op grond kan 

worden geplaatst of voor 100% wordt verwerkt. Een combinatie van beide is ook mogelijk, 

zolang de door de uitbreiding toegenomen mestproductie maar niet drukt op de Nederlandse 

mestmarkt. Om vast te kunnen stellen of sprake is van een groei van het fosfaatoverschot op 

bedrijfsniveau zal het jaar 2013 als referentie dienen. 

 

Over genoemde brief vindt op 20 februari 2014 nog een debat plaats met de Vast Commissie EZ. 

 

De brief eindigt met de volgende toezegging: “De voorwaarden die we willen stellen aan het 

mogelijk maken van groei in de melkveehouderij vergen nog nadere uitwerking. Vanzelfsprekend 

zal daarbij ook worden gekeken naar neveneffecten, zoals grondmarkt- of verdringingseffecten. 

Wij zullen deze extern laten doorrekenen. Wij zullen de voorwaarden in overleg met bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties uitwerken en daarover een wetsvoorstel aan uw Kamer doen 

toekomen”. 

 

In dit plan van aanpak wordt beschreven hoe invulling gegeven zal worden aan het in de brief 

aangekondigde beleid en aan de toezegging van de staatssecretaris van EZ over de wijze van 

uitwerking. 

 

2. Doel van het project 

Doel van het project is om te komen tot een wijziging van de Meststoffenwet en onderliggende 

regelgeving (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet), ter 

implementatie van de voorwaarden die verbonden worden aan de groei van 

melkveehouderijbedrijven zoals aangekondigd in de beleidsbrief van 12 december 2013. De 

gewijzigde wet dient per 1 januari 2015 dan wel per 1 april 2015 (beslispunt) van kracht te 

worden. 

 

3. Afbakening 

Het project ziet op de implementatie in de Meststoffenwet en onderliggende regelgeving van de 

voorwaarden die verbonden worden aan de groei van de melkveehouderij. Het project richt zich 

daarmee op een instrument dat stuurt op de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot op bedrijven 

met melkvee en op de nationale druk op de mestmarkt. Met dit beleid wordt invulling gegeven aan 

de vanuit de Nitraatrichtlijn voorgeschreven aanvullende maatregelen die noodzakelijk zijn om het 

stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften te ondersteunen (artikel 5, lid 5 

Nitraatrichtlijn). Het project richt zich niet op de maatregelen die onder het stelsel van 

gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften vallen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het 
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vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie. Het project ziet verder niet op de discussie 

over de schaalgrootte van veehouderijbedrijven (‘megastallen’), ammoniakbeleid, de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), overige broeikasgassen, dierenwelzijn en ‘koe in de wei’. 

Dat neemt niet weg dat er wel in meer of minder mate raakvlakken zijn met genoemde 

beleidsterreinen, al is het maar omdat in het politieke en maatschappelijke debat veel van deze 

items met elkaar verbonden zijn. 

 

4. Uitgangspunten 

Bij de uitwerking zijn een aantal uitgangspunten van belang. Het beleid moet: 

• passen binnen de in de beleidsbrief geschetste hoofdlijnen; 

• in overleg met het bedrijfsleven en belangenorganisaties worden uitgewerkt; 

• passen binnen de doelstelling van de Nitraatrichtlijn; 

• niet conflicteren met het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften; 

• passen binnen de voorwaarden die aan de derogatie zijn verbonden; 

• bijdrage aan de doelstellingen van het kabinet op het gebied van regeldruk; 

• passen binnen Europese regels omtrent mededinging en vrij verkeer van diensten en 

goederen. 

 

5. Planning 

De planning is sterk afhankelijk van het moment waarop het wetsvoorstel van kracht moeten 

worden. De Europese melkquotering vervalt per 1 april 2015. Dit is het moment waarop de 

melkveehouderij niet langer gebonden is aan een productiebeperking. Het nieuwe wetsvoorstel zou 

daarom bij voorkeur van kracht moeten worden op 1 april 2015. Echter, de Meststoffenwet is in 

hoge mate juridisch, uitvoerings- en handhavingstechnisch gebonden aan kalenderjaren. Onzeker 

is op dit moment nog of een nieuw stelsel per 1 april 2015 van kracht kan worden, of dat 

juridische, uitvoerings- of handhavingstechnische belemmeringen inhouden dat het wetsvoorstel 

per 1 januari 2015 van kracht moet worden. 

 

Onderstaand is voor beide situaties een planning uitgewerkt. Grote verschil is dat bij een 

inwerkingtreding op 1 januari 2015 er grofweg slechts 2,5 maanden de tijd is om te komen tot een 

wetsvoorstel dat ingebracht kan worden in de Ministerraad. De deadline in deze planning wordt 

namelijk vooral bepaald door de Raad van State en de termijn van drie maanden die staat voor het 

advies. 

 

Wetsvoorstel verantwoorde groei 
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Nadere uitwerking             

Opstellen wetsvoorstel + MvT             

Ministerraad             

Raad van State + advies             

Nader rapport + nota van wijziging             

Verslag Tweede Kamer             

Nota n.a.v. het verslag             

Plenaire behandeling Tweede Kamer + 

stemmingen 

            

Schriftelijke ronde Eerste Kamer             

Plenaire behandeling Eerste Kamer + 

stemmingen 

            

Onderliggende regelgeving 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet P.M. 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet P.M. 

Reces Tweede Kamer  

Zomerreces Tweede Kamer 4 juli t/m 1 september 
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Wetsvoorstel verantwoorde groei 

melkveehouderij 

Inwerkingtreding 1-4-2015 
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Nader rapport + nota van wijziging                 

Verslag Tweede Kamer                 

Nota n.a.v. het verslag                 

Plenaire behandeling Tweede Kamer + 

stemmingen 

                

Schriftelijke ronde Eerste Kamer                 

Plenaire behandeling Eerste Kamer + 

stemmingen 

                

Onderliggende regelgeving  

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet P.M. 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet P.M. 

Reces Tweede Kamer  

Zomerreces Tweede Kamer 4 juli t/m 1 september 

 

6. Vraagstelling brainstormfase 

De brainstormfase is bedoeld om enkele belangrijke hoofdthema’s te doordenken om zo vlug te 

herkennen en erkennen waar kansen liggen voor uitwerking van het beleid en waar mogelijke 

blokkades. Voor nu worden de volgende hoofdthema’s onderscheiden die in de eerste maand van 

het project (de brainstormfase) doordacht moeten worden: 

1. Inwerkingtreding op 1 januari 2015 of 1 april 2015? Bezien vanuit de planning heeft 1-4-2015 

sterk de voorkeur. Vraag is of dit juridisch, uitvoerings- en handhavingstechnisch kan. 

Brainstormfase is een eerste scan van mogelijkheden en onmogelijkheden. 

2. Hoe wordt de referentie 2013 vastgesteld (fosfaatproductie en fosfaatoverschot op bedrijven 

met melkvee), welke gegevens zijn hier voor nodig, zijn deze gegevens centraal geregistreerd, 

welke verschillende modaliteiten zijn er (denk bijvoorbeeld aan forfaitair versus 

bedrijfsspecifiek). Welke bedrijven vallen onder de werking van dit stelsel? Zijn dit alle 

bedrijven met melkvee (ook als het een gemengd bedrijf betreft met als hoofdfunctie 

akkerbouw, varkens of pluimvee) of alleen bedrijven met als hoofdfunctie melkveehouderij? 

3. Welke grond telt mee als aanvullende voorwaarde. Moet grond in eigen gebruik zijn (in de 

vorm van eigendom, pacht, gebruikersverklaring?), geldt er een afstandscriterium (mag een 

bedrijf in Noord-Brabant grond in Friesland gebruiken) of kan het ook grond zijn bij een andere 

landbouwer (in de vorm van een mestplaatsingsovereenkomst of een boer-boer-voorziening). 

4. Hoe verhoudt de eis tot het verwerken van 100% van de toename van het fosfaatoverschot  

ten opzichte van de referentiehoeveelheid zich tot de staande mestverwerkingsplicht? 

 

De brainstormfase moet inzicht mogelijkheden en onmogelijkheden van een stelsel van 

verantwoorde groei melkveehouderij. De brainstormfase wordt afgesloten met nota aan DG Agro / 

de staatssecretaris voorzien van overwegingen en een beleidsadvies.  
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7. Organisatie en proces 

 

Projectgroep 

Het project wordt getrokken vanuit het Programma Mest. Werkzaamheden worden uitgevoerd door 

een projectgroep bestaande uit: 

• PAV, programma mest:  (trekker); 

• DAD, cluster duurzame dierlijke ketens: ; 

• NVWA:  

• DR, team kennis, kaders en advies:  

• WJZ:  

• Secretaris: P.M. 

 

De projectgroep zal in de brainstormfase (ruwweg februari 2014) wekelijks bijeenkomen om het 

proces snel op gang te brengen en snel tot uitwerking van de thema’s zoals genoemd in paragraaf 

6 te komen. Voorzien is dat in de periode daarna, waarin meer tijd benodigd is voor onder andere 

het schrijven van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, een tweewekelijks schema 

aangehouden zal worden. 

 

Klankbordgroep 

De staatssecretaris heeft in de brief van 12 december 2013 toegezegd de uitwerking in nauw 

overleg met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te zullen doen. Er zal, met name in 

de eerste maanden van het traject tot de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Ministerraad, op 

regelmatig basis overleg plaatsvinden in de vorm van een klankbordgroep. Volgens partijen zijn 

hiervoor in ieder geval voorzien (niet uitputtend): 

• LTO Nederland; 

• De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV); 

• De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO); 

• Stichting Natuur & Milieu; 

• Provincie Brabant en Provincie Friesland (dit dient afgestemd te worden met IPO); 

• Milieudefensie. 
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Projectgroep Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 
 

 

 

Agenda 
 

Datum: 29 januari 2014 

Locatie: B zuid 4 (10p.) 
 

 

1. Opening 

 

2. Voorstelronde 

 

Meeste kennen elkaar van eerdere projecten, behalve  Daarom korte voorstelronde 

 

3. Wat staat ons te doen? 

 

Met de beleidsbrief van 12 december 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 037, nr. 80) heeft 

onze staatssecretaris, mede namens de staatssecretaris van I&M, het mestbeleid voor de 

periode vanaf 2015 geschetst: de dierrechten voor varkens en pluimvee blijven van kracht tot 

in ieder geval 1-1-2018, aan groei van melkveehouderijbedrijven worden aanvullende 

voorwaarden verbonden. De aanvullende voorwaarden voor melkveehouderijen vergen een 

wijziging van de Meststoffenwet die van kracht wordt per 1-1-2015 (eventueel 1-4-2015). De 

beschikbare tijd voor het wetgevingstraject is uiterst krap. De eerste fase van het project (+/- 

de komende 4 weken) zijn bedoeld om middels wekelijkse brainstormsessies op hoofdlijnen in 

beeld te brengen hoe een stelsel van verantwoorde groei van de melkveehouderij 

vormgegeven kan worden, welke kansen er zijn en tegen welke knelpunten we aanlopen. Dit 

moet uitmonden in een nota/notitie met beslispunten, voor te leggen en te bespreken met de 

staatssecretaris. 

 

4. Plan van Aanpak versie 1 

 

Eerste versie van een Plan van Aanpak. Dit PvA moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan DG  

 

5. Analyse beleidsbrief 

 

Wat staat er eigenlijk in de beleidsbrief aangekondigd. En welke vragen roepen dit op? Doel 

van deze eerste brainstormsessie is, om op basis van deze analyse, een set aan vragen op te 

stellen die in de komende 3 a 4 weken van antwoord voorzien moeten worden. Aan de vragen 

dienen ‘namen en rugnummers’ gekoppeld te worden. Wie gaat of gaan er met deze vragen 

aan de slag? 

 

6. Rondvraag 

 

7. Planning volgende vergadering 

 

8. Sluiting 

 

 

PS 1: Ik stel voor tussen 12:00 en 12:30 uur een lunchbreak te nemen 

PS 2: Alle stukken dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Verdere verspreiding binnen het 

eigen organisatieonderdeel dient tot het minimum beperkt te worden. Indien verdere verspreiding 

noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden dit bij voorkeur niet per mail maar in 

hardcopy te doen. 
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Analyse beleidsbrief (Kamerstukken II 2013/14, 33 037, nr. 80) 

 

1. Relevante passages brief 

“Wij zullen, binnen het publieke instrumentarium, borgen dat ook op bedrijfsniveau [de 

melkveehouderij;   de productie blijft plaatsvinden binnen de milieurandvoorwaarden. De 

hoge mate van grondgebondenheid van de sector en de wens van de zuivelketen om het 

grondgebonden karakter verder te versterken, bieden daarvoor een goed uitgangspunt. Wij willen 

daarom 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. Hierdoor 

neemt, ondanks een mogelijke stijging van de fosfaatproductie op bedrijfsniveau, de druk op de 

mestmarkt en op het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften niet toe. Uiteraard dient 

die groei wel plaats te vinden binnen de kaders van de milieurandvoorwaarden, zowel individueel 

vastgelegd in omgevingsvergunningen en natuurbeschermingswetvergunningen als met collectieve 

emissieplafonds. Ondernemers die willen groeien, kunnen kiezen uit twee strategieën: 

grondgebondenheid door verwerving van extra grond of door extra mestverwerking. Of natuurlijk 

een combinatie van die twee”. 

 

“Om uitwerking te kunnen geven aan de voorwaarde dat groei van het bedrijf niet mag leiden tot 

extra druk op de mestmarkt worden voor elk veehouderijbedrijf met melkvee de fosfaatproductie 

en het fosfaatoverschot in 2013 vastgelegd als referentie. Het fosfaatoverschot in 2013 geeft de 

meest actuele en niet meer te beïnvloeden informatie over de bijdrage van een individueel 

melkveebedrijf aan de druk op de mestmarkt. Vervolgens zal, beginnend per 2015, aan het einde 

van elk jaar de feitelijke fosfaatproductie worden vastgesteld en vergeleken met het 

bedrijfsspecifieke referentieniveau van 2013. Ondernemers waar de fosfaatproductie is 

toegenomen ten opzichte van de referentie moeten aantonen dat zij aan de aanvullende 

voorwaarde (grond of verwerking) voldoen. De referentiewaarde is bedrijfsgebonden en niet 

verhandelbaar maar er zal een voorziening worden getroffen in geval van bedrijfsoverdracht. 

De voorwaarden die we willen stellen aan het mogelijk maken van groei in de melkveehouderij 

vergen nog nadere uitwerking. Vanzelfsprekend zal daarbij ook worden gekeken naar 

neveneffecten, zoals grondmarkt- of verdringingseffecten. Wij zullen deze extern laten 

doorrekenen. Wij zullen de voorwaarden in overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties uitwerken en daarover een wetsvoorstel aan uw Kamer doen toekomen”. 

 

2. Kernpunten brief over invulling stelsel 

 

A. “Wij zullen, binnen het publieke instrumentarium, borgen dat ook op bedrijfsniveau 

de productie blijft plaatsvinden binnen de milieurandvoorwaarden”: 

 

A1. Publiek instrumentarium: betekent in dit geval de Meststoffenwet en onderliggende 

regelgeving (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet), 

registratie, administratieve controle, handhaving en sanctionering door Dienst Regelingen en 

fysieke handhaving door de NVWA. 

 

A2. Productie op bedrijfsniveau: Het gaat om de fosfaatproductie op het niveau van een 

individueel bedrijf. Belangrijke vraag daarbij is, welke bedrijven? De passage uit de 

beleidsbrief handelt over ‘de melkveehouderij’.  Het begrip ‘bedrijf’ is in de Meststoffenwet 

gedefinieerd, het begrip ‘melkveehouderij’ niet. Gaat het om alle bedrijven met melkvee? Dus 

ook als er op een bedrijf (waarschijnlijk erg hypothetisch, maar goed als voorbeeld om te 

doordenken) maar één melkkoe is en voor het overige het bedrijf als hoofdtak bijvoorbeeld 

akkerbouw of varkenshouderij heeft? Of moet het gaan om bedrijven waarbij minimaal een 

bepaald percentage van hun fosfaatproductie van melkkoeien komt? En zo ja, wat is dan een 

objectief en vanuit het doel van het wetsvoorstel goed te onderbouwen percentage? Verderop 
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in de brief staat: “Voor elk veehouderijbedrijf met melkvee”. Dit impliceert dat inderdaad ook 

gemengde bedrijven met slechts een beperkt aantal stuks melkvee onder de verplichting 

vallen. Het is van belang om de consequentie van deze keuze goed in kaart te brengen.   

 

A3. Binnen de milieurandvoorwaarden: Dit is bepaald een heel algemeen criterium. Want 

welke milieurandvoorwaarden? De aangekondigde maatregelen voor de melkveehouderij zien 

erop dat groei van het aantal dieren op een melkveehouderij niet mag leiden tot extra druk op 

de mestmarkt. De milieurandvoorwaarde is daarmee te definiëren als ‘geen toename van de 

druk op de mestmarkt die het gevolg is van een toename van de fosfaatproductie op een 

individuele melkveehouderij’. 

 

A4. Borgen: Wanneer is er sprake van borging? Meest voor de hand ligt het om te spreken van 

borging als vooraf is zeker gesteld dat een toename van de productie op een individuele 

melkveehouderij niet resulteert in een toename van de druk op de mestmarkt. Maar daarvan 

kan in dit geval geen sprake zijn. De beleidsbrief maakt immers al duidelijk dat er sprake is 

van een controle achteraf: “Vervolgens zal, beginnend per 2015, aan het einde van elk jaar de 

feitelijke fosfaatproductie worden vastgesteld en vergeleken met het bedrijfsspecifieke 

referentieniveau van 2013”. Borging kan om die reden niet meer inhouden dan 1). juridische 

borging (heldere verplichting in de Meststoffenwet) en 2). borging middels handhaving en 

sanctionering achteraf. Bij punt 2 is het van belang dat eenduidig kan worden vastgesteld of 

melkveehouders aan de gestelde verplichtingen hebben voldaan (bepalend voor een 

eenduidige vaststelling is bijvoorbeeld of er gerekend gaat worden met forfaitaire excreties of 

met bedrijfsspecifieke excreties). 

 

B. “Wij willen daarom 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”. 

 

B1. Voldoende grond onder het bedrijf: Deze formulering maakt nog vele 

uitvoeringsmodaliteiten mogelijk. Want wat is ‘grond onder het bedrijf’? Grond in eigendom, 

pacht, feitelijk gebruik, gebruiksovereenkomst? Of mag het ook grond zijn die op basis van 

een mestplaatsingsovereenkomst is gecontracteerd bij een ander bedrijf? En wat te doen met 

de boer-boer-voorziening? 

 

B2. De extra fosfaatproductie die het gevolg is van uitbreiding: Hoe wordt vastgesteld of er 

sprake is van extra fosfaatproductie? Forfaitair of bedrijfsspecifiek (zie eerdere opmerking 

hierover). Volgens deze passage gaat het alleen om de extra fosfaatproductie die het gevolg is 

van uitbreiding. Moet het hierbij gaan om uitbreiding met melkvee, of telt ook de uitbreiding 

met bijvoorbeeld varkens (in geval van een gemengd bedrijf)? Wat te doen met extra 

fosfaatproductie die het gevolg is van bijvoorbeeld fosfaatrijker voer? 

 

B3. In zijn geheel te kunnen plaatsen: De extra fosfaatproductie moet dus in zijn geheel op de 

extra grond geplaatst kunnen worden. Dit is in tegenspraak met hetgeen verderop in de brief 

staat: “Ondernemers die willen groeien, kunnen kiezen uit twee strategieën: 

grondgebondenheid door verwerving van extra grond of door extra mestverwerking. Of 

natuurlijk een combinatie van die twee”. Bedoeling was om een combinatie van beide 

strategieën mogelijk te maken, dus daar gaan we in de uitwerking vanuit. 

 

C. “…dan wel dat de extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt”. 

 

C1. In zijn geheel wordt verwerkt: Dit betekent dus dat de extra fosfaatproductie voor 100% 

moet worden verwerkt waarbij voor de definitie van verwerken alsmede de voorwaarden die 

verbonden zijn aan het verwerken van dierlijke mest wordt aangesloten bij het stelsel van 



verplichte mestverwerking zoals dit per 1-1-2014 van kracht is. 

 

 

D. “…worden voor elk veehouderijbedrijf met melkvee de fosfaatproductie en het 

fosfaatoverschot in 2013 vastgelegd als referentie”. 

 

D1. Voor elk veehouderijbedrijf met melkvee: Onder A2 is al geconstateerd dat vanuit de brief 

geconcludeerd moet worden dat alle bedrijven met melkvee (dus ook bedrijven met één 

melkkoe) onder de verplichting vallen. Maar welke diercategorieën vallen onder het begrip 

‘melkvee’. Melkvee is niet gedefinieerd in de Meststoffenwet. De Wet onderscheidt (zie 

bijvoorbeeld bijlage D bij het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) als diersoort de ‘Bos Taurus’ 

(rund) en daaronder ondermeer de diercategorie ‘Melk- en kalfkoeien’. 

 

D2. Fosfaatproductie: zie A2. 

 

D3. Fosfaatoverschot: Zie artikel 1, onderdeel cc, Meststoffenwet (versie zoals van kracht per 

1-1-2014): bedrijfsoverschot: hoeveelheid dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen 

fosfaat, die in een kalenderjaar op een bedrijf wordt geproduceerd boven de hoeveelheid die in 

het desbetreffende kalenderjaar: 

1. ingevolge artikel 8, onderdeel c, mag worden gebracht op of in de tot het desbetreffende 

bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond, en 

2. ingevolge de krachtens de artikelen 7 en 15 van de Wet bodembescherming geldende 

voorschriften mag worden aangebracht op een in Nederland gelegen natuurterrein dat de 

hoofdfunctie natuur heeft, dat in het desbetreffende kalenderjaar op een bij algemene 

maatregel van bestuur vast te stellen datum bij het bedrijf in gebruik is. 

D4. Vastleggen als referentie: Zijn de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot op een bedrijf 

met melkvee op basis van gegevens bij DR eenvoudig vast te stellen (antwoord kan niet 

anders dan ja zijn want deze gegevens zijn ook noodzakelijk voor het stelsel van verplichte 

mestverwerking). Moet er een beschikking afgegeven worden aan het betreffende bedrijf (met 

ruimte voor bezwaar en beroep) om de referentie vast te leggen? 

 

D5. 2013 is referentiejaar: Wat betekent dit gefixeerde referentiejaar? Jaarlijks stoppen enkele 

honderden bedrijven. Dit is nog los van verschuivingen die plaatsvinden door volledige 

verkoop, splitsingen, samenvoegingen, etc. De melkveehouder van bijvoorbeeld 2018 is niet 

meer te vergelijken met die van 2013. Hetzelfde geldt voor de melkveehouderij in 2018, 

vergeleken met die in 2013. 

E. “Vervolgens zal, beginnend per 2015, aan het einde van elk jaar de feitelijke 

fosfaatproductie worden vastgesteld en vergeleken met het bedrijfsspecifieke 

referentieniveau van 2013. Ondernemers waar de fosfaatproductie is toegenomen 

ten opzichte van de referentie moeten aantonen dat zij aan de aanvullende 

voorwaarde (grond of verwerking) voldoen”. 

 

E1. Beginnend per 2015: Wanneer wordt nieuwe verplichting van kracht? Per 1-1-2015 of per 

1-4-2015 (het moment van vervallen van de melkquotering)? De Meststoffenwet is volledig 

ingericht naar kalenderjaren (juridisch, uitvoerings- en handhavingstechnisch) dus ligt 1-1-

2015 erg voor de hand. Echter , gezien het zeer krappe tijdstraject zou het weleens 

noodzakelijk kunnen blijken om uit te wijken naar 1-4-2015 om 3 maanden extra tijd te 

‘kopen’ voor het wetstraject. Kan een start per 1-4-2015? Wat zijn de consequenties, zowel 

juridisch, voor de uitvoering en voor de handhaving? 

 

E2. Aan het einde van elk jaar: Dit moet gelezen worden als ‘na afloop van elk jaar’. Want pas 



na 31 december kan de feitelijke fosfaatproductie worden vastgesteld. 

 

E3. moeten aantonen dat zij aan de aanvullende voorwaarde (grond of verwerking) voldoen: 

Hoe moeten ondernemers dit aantonen? En waar staat ‘grond of verwerking’ moet gelezen 

worden ‘grond en/of verwerking’. 

 

F. “De referentiewaarde is bedrijfsgebonden en niet verhandelbaar maar er zal een 

voorziening worden getroffen in geval van bedrijfsoverdracht”. 

 

F1. De referentiewaarde is bedrijfsgebonden: Dit betekent dus dat de referentiewaarde 

gekoppeld moet worden aan een bedrijf. Voor de hand ligt hiervoor het KvK-nummer te 

hanteren. 

 

F2. Niet verhandelbaar: Dit heeft al tot veel discussie geleid. Want als de referentiewaarde niet 

verhandelbaar is kan dit betekenen dat er belemmering opgeworpen worden voor 

ondernemers om ‘iets’ met hun bedrijf/referentie te doen (behoudens bedrijfsoverdrachten. Zie 

punt F3), bijvoorbeeld splitsen. 

 

F3. Er zal een voorziening worden getroffen in geval van bedrijfsoverdracht: Wanneer is er 

sprake van een bedrijfsoverdracht? Is dit ergens gedefinieerd of moet hiervoor een definitie 

worden opgenomen in de Meststoffenwet. 

 

3. Overige kernpunten uit de brief 

 

G. “De voorwaarden die we willen stellen aan het mogelijk maken van groei in de 

melkveehouderij vergen nog nadere uitwerking. Vanzelfsprekend zal daarbij ook 

worden gekeken naar neveneffecten, zoals grondmarkt- of verdringingseffecten. Wij 

zullen deze extern laten doorrekenen. Wij zullen de voorwaarden in overleg met 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitwerken en daarover een 

wetsvoorstel aan uw Kamer doen toekomen”. 

 

G1. Er zal worden gekeken naar neveneffecten, zoals grondmarkt- en verdringingseffecten: 

Zijn er nog meer neveneffecten waarnaar gekeken moet worden? 

 

G2. Wij zullen deze extern laten doorrekenen: Wie kan deze doorrekening maken? Wanneer is 

er voldoende bekend over de invulling van het stelsel om een dergelijke doorrekening te laten 

uitvoeren? Zijn de uitkomsten nodig voor de invulling van de Memorie van Toelichting of pas 

nodig bij de wetsbehandeling in Eerste en Tweede Kamer? 

 

G3. Wij zullen de voorwaarden in overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

uitwerken: Welke organisaties en hoe betrekken. Zie ook Plan van Aanpak. 

 

G4. En daarover een wetsvoorstel aan uw Kamer doen toekomen: Wanneer? Wat is een reële 

planning? 

 

 

 



Vergelijking opties overdraagbaarheid van fosfaatrechten 

 

Met haar brief van 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Dijksma een stelsel van 

fosfaatrechten aangekondigd. Dit stelsel dient ervoor te zorgen dat de Nederlandse 

melkveehouderij niet meer fosfaat produceert dan met de Europese Commissie is 

afgesproken, als onderdeel van het Actieprogramma Nitraat. Met de fosfaatrechten 

worden melkveehouders begrensd in de fosfaatproductie van hun melkveestapel. De 

referentie voor de hoeveelheid fosfaatrechten die melkveehouders krijgen toebedeeld, 

is het jaar 2014. Als veehouders van mening zijn dat referentiejaar 2014 voor hen 

ongunstig uitpakt dan kan de situatie op 2 juli 2015 worden meegenomen bij de 

bepaling van het toedelen van fosfaatrechten. 

De komende jaren wordt met een stelsel van fosfaatrechten gewerkt en dus hebben 

melkveehouders voor de groei van hun bedrijf aanvullende fosfaatrechten nodig. Deze 

rechten kunnen op verschillende manier worden overgedragen. Ideeën zoals die 

momenteel worden genoemd zijn: 

- vrije verhandelbaarheid 

- verhandelbaarheid onder voorwaarden (fosfaatbeurs) 

- overdracht zonder handel (fosfaatbank) 

 

Vrije verhandelbaarheid 

Als rechten vrij verhandelbaar zijn dan ontstaat een vergelijkbare situatie als ten tijde 

van de melkquotering. Melkveehouders kunnen onderling, al dan niet ondersteunt door 

bemiddelaar/makelaar, fosfaatrechten verhandelen. De uitvoering van dit stelsel ligt 

voor het grootste deel in private hand. Uiteraard dient de overheid wel te weten –in 

verband met de handhaving– wie wanneer over welke fosfaatrechten beschikt. En als de 

overheid aanvullende eisen aan de handel zou willen stellen, is dat mogelijk. Uiteraard 

komen er dan meer verantwoordelijkheden bij de overheid te liggen. 

 

Verhandelbaarheid onder voorwaarden (fosfaatbeurs) 

Binnen de sector leven er opvattingen dat een geheel vrije verhandelbaarheid tot 

ongewenste ontwikkeling kan leiden ten aanzien van o.a. de prijsvorming. Met een 

schuin oog wordt wel gekeken naar het Duitse systeem van quotum handel zoals dat tot 

voor kort bestond. Het bevat relatief weinig maar wel duidelijke regels en zorgde voor 

een dempend effect op de prijs van het melkquotum. Een dergelijk systeem is alleen 

mogelijk met medewerking van de overheid. Daarmee dragen zowel overheid als 

bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor een dergelijk systeem.  

 

Overdracht zonder handel (fosfaatbank) 

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt gewerkt met een ammoniakbank 

per Natura2000 gebied. Voor het stelsel van fosfaatrechten kan op een vergelijkbare 

wijze worden gewerkt met een fosfaatbank. Bij de tientallen ammoniakbanken zijn 
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provincies verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat zou ook kunnen bij de fosfaatbank, 

maar wellicht is het uitvoeringstechnisch gemakkelijker als de Rijksoverheid 

verantwoordelijk is.  

Bedrijven die stoppen verliezen hun productierechten en die vervallen aan de 

fosfaatbank. Bedrijven die willen groeien leggen een verzoek bij de fosfaatbank neer en 

krijgen –al dan niet onder voorwaarden– fosfaatrechten toegewezen indien die 

voorradig zijn. 

 

Deze verschillende systemen voor de overdracht hebben consequenties voor het stelsel 

van fosfaatrechten, waarbij alle systemen voor- en nadelen voor melkveehouders, 

melkveehouderij/zuivelsector, overig bedrijfsleven, omgeving en de structuur van de 

melkveehouderij.  

 

Aanbod 

CLM wil de verschillende systemen, met eventueel daarbinnen eventueel nog enkele 

varianten, allereerst uitwerken en beschrijven en daarna vergelijken. Die vergelijking 

gaat onder andere op de volgende punten: 

- administratieve lasten en uitvoeringskosten 

- controleerbaarheid en handhaafbaarheid 

- economische effecten (stoppers en blijvers)  

- effect op grondprijzen 

- structuur van melkveehouderij 

- overige (neven-)effecten 

 

Deze studie is een kwalitatieve analyse uitgevoerd door enkele medewerkers van CLM 

( ) aangevuld met enkele ervaren, creatieve 

melkveehouders en mogelijk een jurist. Een jurist zal naar verwachting alleen betrokken 

worden bij de uitwerking / beschrijving van de systemen ten behoeve van de juridische 

haalbaarheid van de systemen. En de inbreng van de melkveehouders is gewenst 

vanwege hun praktijkervaring met bestaande regelgeving.  

De diepgang van deze studie is bepalend voor de omvang van deze studie. Met een inzet 

van 6 tot 8 dagen is een eerste kwalitatieve analyse al mogelijk.  
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 5 november 2015 van 10:00 tot 12:30 uur
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:50:56
Bijlagen: Agenda overleg 5 november 2015.docx

Bijlage 1 Conceptverslag overleg 8 oktober 2015.docx
Bijlage 2 Definitief verslag overleg 24 september 2015.docx
Bijlage 3 Fosfaatproductie en latente ruimte.docx
Bijlage 4 Fosfaatrechten en de Meststoffenwet.docx

Prioriteit: Hoog

Van:  
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 18:47
Aan:  (SNM) ; 

 ; Secretariaat Friesland Campina ; Secretariaat NMV ;
Secretariaat SNM ; 

Onderwerp: Agenda + stukken Technisch Overleg Fosfaatrechten 5 november 2015 van 10:00
tot 12:30 uur
Urgentie: Hoog
Dames, heren,
Hierbij ontvangt u de agenda + bijbehorende stukken voor het Technisch Overleg
Fosfaatrechten van donderdag 5 november 10:00 tot 12:30. Het overleg wordt gehouden op
het ministerie van EZ in de Futurezaal (deze bevindt zich onder het Grand Cafe. De receptie kan
u de route naar deze zaal vertellen).
Vandaag wordt de nieuwe staatssecretaris van EZ, Martijn van Dam, door de Koning beëdigd. Ik
kan mij zeer goed indenken dat dit bij velen vragen oproept over het vervolg van het proces
rond fosfaatrechten voor melkvee. Hoe graag ik hier ook verduidelijking over zou willen geven,
mijn verwachting is dat ik komende donderdag hier nog niets over weet. In de komende periode
zal zich dit moeten ontvouwen. Vooralsnog heb ik geen indicatie gekregen dat het Bestuurlijk
Overleg van 2 december aanstaande geen doorgang zal vinden. Mocht hier iets in veranderen,
dan laat ik dit vanzelfsprekend z.s.m. weten.
Voor het overleg van komende donderdag wil ik nogmaals stilstaan bij de twee sporen (drie
varianten, te weten A, B1 en B2). Cijfers van RVO.nl (bijlage 3) geven wellicht aanleiding om
hier nogmaals naar te kijken. Daarnaast wil ik nog stilstaan bij knelgevallen, afroming en
overdracht van rechten zodat ik een zo volledig mogelijk beeld heb van alle standpunten in
deze.
Mochten er organisaties zijn die stukken in willen brengen, dan deze graag aan iedereen mailen
(reply to all) aangezien ik morgen niet in de gelegenheid ben om stukken door te mailen. Bij
voorbaat dank.
Tot donderdag.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

@minez.nl
070 – 
06 – 
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo
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Pagina 1 van 1 
 

Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

Datum:  5 november 2015 

Tijdstip: 10:00 tot 12:30 uur 

Locatie: Ministerie van EZ, Futurezaal 

Genodigden:  (SNM),  (LTO), 

 (NZO),  (NMV),  

(NAJK),  (Netwerk Grondig) 

Namens EZ:  

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Mededelingen 

 

4. Conceptverslag overleg 8 oktober 2015 

Bijlage 1: conceptverslag overleg 8 oktober 2015 

Bijlage 2: definitief verslag overleg 24 september 2015 (ter kennisname) 

 

Actiepunten 

Bijlage 3: Fosfaatproductie en latente ruimte 

 

5. Uitwerking twee sporen  

 

6. Wat moet bij Wet geregeld worden 

Bijlage 4: Fosfaatrechten en de Meststoffenwet 

 

7. Overige punten 

Knelgevallen, overdracht van rechten, afroming, KringloopWijzer 

 

8. Vervolgafspraken 

Bestuurlijk Overleg 2 december 2015 

 

9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 
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Pagina 1 van 5 

Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 

Concept-verslag vergadering 8 oktober 2015 

Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

(NZO),  (NMV),  

(NAJK),   (Netwerk Grondig); namens EZ: 

 (vz),  (verslag) 

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Enkele deelnemers zijn wat verlaat. 

2. Vaststellen agenda

- Er zijn drie stukken nagestuurd:

o Stuk NMV: NMV geeft aan gesprek te hebben gehad met Nitraat-unit Europese Commissie

ook over fosfaatrechten. NMV heeft ook deelgenomen aan de bodemmiddag, maar dit

leverde meer vragen dan antwoorden op en wil pas op de plaats maken. NMV stelt in

nagekomen stuk een ‘standstill’ voor.

o Stuk SNM over opties voor overdraagbaarheid van fosfaatrechten

o SNM: ter info brief van aantal milieuorganisaties over de invulling van het

fosfaatrechtenstelsel.

- NAJK geeft aan recent aangesproken te zijn op de inhoud van stukken die vertrouwelijk in dit

overleg zijn ingebracht en ook niet buiten dit overleg gedeeld zijn. Dat is geheel onacceptabel.

Vertrouwelijk is vertrouwelijk en dient door alle deelnemers zo behandeld te worden.

- NAJK geeft ook aan dat dit overleg een technisch overleg is. Overleg wordt echter politiek gemaakt,

zie de brief van de milieuorganisaties. Daartegen heeft de NAJK grote bezwaren. Het dient in dit

overleg te gaan om technische invulling van opties voor fosfaatrechten.

- NAJK wil graag van NMV weten wat hun positie is in dit overleg. Nagekomen stuk gaat uit van geheel

andere optie. Gevolg van stand still is dat er jaren geen bedrijfsontwikkeling kan plaatsvinden.

- NMV geeft aan dat het vorige bestuur heeft ingestemd, maar dat inmiddels de visie is veranderd, in

het kader van voortschrijdend inzicht. NMV denkt ook dat Bex ontwikkelingsruimte biedt.

- VZ geeft aan dat dit technisch overleg over invullingen van de 2 julibrief over fosfaatrechten gaat.

Daarvoor hebben EZ-ers mandaat. Het is van belang zoveel mogelijk te verkennen hoe een stelsel

van fosfaatrechten ingevuld kan worden en uit te wisselen welke zienswijzen er zijn. Meedenken
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over verschillende oplossingsrichting betekent niet dat partijen daaraan gebonden zijn. 

Besluitvorming vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris. 

- NZO geeft aan dat vertrouwelijkheid cruciaals is. Als stukken niet vertrouwelijk worden behandeld 

dan worden geen stukken meer gedeeld. 

- SNM bevestigt dat belang van vertrouwelijkheid evident is. 

- NZO merkt op dat de boodschap van de milieuorganisaties haaks staat op wat in dit overleg 

besproken wordt.  

- LTO geeft aan dat zij tot het bestuurlijk overleg inbreng leveren. Dan moet de knoop worden 

doorgehakt. SNM steunt die lijn.  

- SNM geeft aan wel via twee sporen te blijven werken. 

- Op basis van de discussie en na intern beraad besluit NMV dit technisch overleg per direct te 

verlaten. NMV zal, na overleg binnen het bestuur, laten weten of en hoe zij verder willen met het 

Technisch Overleg. NMV wil wel graag de agenda blijven ontvangen. 

 
 
3. Mededelingen 

Geen. 
 

4. Conceptverslag 7 september 2015 

-  

- NZO komt nog met een stuk over een fosfaatbeurs. 

- Blz 3: LTO vreest ‘wisselende voorwaarden’ bij overheidsbeleid 

- Actiepunten worden doorgenomen (zie ook einde van dit verslag) 

o Actiepunt 5: wanneer registratie heeft plaatsgevonden kun je hier niet uithalen.  

specifieert vraag aan RvO.nl (actie EZ) 

o Actiepunt 11; 2-pager van CLM ontvangen. Is niet helder of CLM bezwaar heeft om dit te 

delen. NZO merkt op CLM als een belangenbehartiger te zien 

o Actiepunt 18: EZ reageert nog op het onderzoeksvoorstel. NZO wil in principe wel 

meefinancieren maar het is dan wel van belang dat SNM bereid is om het standpunt te 

heroverwegen indien de studie zou laten zien dat fosfaatrechten niet per se tot 

intensivering leidt. SNM geeft aan dan het standpunt te heroverwegen. 

- Naar aanleiding van wordt de vraag gesteld wat het gevolg zou zijn van het intrekken van de 

derogatie. EZ doet hier geen onderzoek naar. NZO meent dat dit wel relevant is en laat de 

gevolgen zelf in beeld brengen. SNM geeft aan dat indien de derogatie zou vervallen zij 

onmiddellijk zullen verzoeken om handhaving.  

- Inhoud verder akkoord en vastgesteld.  
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5. Uitwerking twee sporen  

- SNM geeft aan het een helder stuk te vinden. Dit wordt breed gedeeld. 

Doordenken van de consequenties is lastig. Wat nodig is, is een beeld van het fosfaatoverschot 

per 2 juli 2015. Wat zijn de gevolgen van extra toekenningen en latente ruimte? (actie EZ) NAJK 

wijst erop dat er rekening moet worden gehouden met dubbeltellingen vanwege verhandeling. 

- Voor SNM heeft variant B1 de voorkeur. Er zijn wel nog de nodige punten om over door te 

denken: hoe omgaan met aankoop grond door veehouder van akkerbouwer? Hoe omgaan met 

latente ruimte? Voorkomen moet worden dat dit gebeurt omdat dit bijvoorbeeld slecht is voor 

kruidenrijk grasland.  Hoe omgaan met niet-grondgebonden fosfaat? Afromen heeft grote effecten! 

- NZO heeft een voorkeur voor variant B1. NZO zou graag meer cijfermatige 

onderbouwing/uitwerking zien om zo scherp mogelijk de consequenties van opties/keuzes te laten 

zien. NZO wil graag effecten van afromen, latente ruimte, knelgevallen zichtbaar hebben. Als er 

uiteindelijk te veel rechten zijn, levert dat risico’s op voor de derogatie. En verlies van derogatie 

brengt ook grote kosten met zich mee.  Behoud van derogatie kan betekenen dat je voorzichtig 

bent met uitdelen van teveel rechten. VZ: zal CBS/RvO vragen wat er op 2 juli aan 

fosfaatproductie was. (actie EZ) 

- SNM zou graag cijfers zien van wat de effecten zijn van alle bedrijven korten; optie bedrijven die 

grondgebonden zijn uitsluiten. 

- NAJK meent dat variant B2 niet gaat werken bij grens aan grond. Bouwland gaat naar de 

melkveehouderij. Variant B1 roept nog veel vragen op: hoe om te gaan met verlies aan 

grondgebonden rechten? Monitoring en handhaving wordt zeer complex. Welke grond tel je mee? 

Risico van constructies? 

- NG heeft behoefte aan antwoord op de NMV-vragen. Bedrijven zonder bedrijfsoverschot zouden 

niet gekort moeten worden. NG heeft een voorkeur voor B2. In die variant zouden de rechten via 

een fosfaatbank herverdeeld moeten worden. 

- NAJK: stel dat in variant B2 extra bouwland in gebruik wordt genomen, dan leidt dit tot meer P. 

hoe hiermee om te gaan? 

- NG: als er grond van de akkerbouw naar de melkveehouderij gaat, dan zou er pas fosfaat op die 

grond mogen worden geproduceerd als er fosfaatrechten op toegekend worden. Dit lijkt een 

variant B3. 

- SNM: NG zoekt naar een systematiek met grond als basis zonder dat dit teveel pijn doet voor 

intensieve bedrijven. Maar ergens zal het pijn moeten doen willen we onder het plafond komen!  

- NAJK meent dat er geen rechtenvrije grond moet zijn omdat de productie omhoog kan schieten.  

- NZO wat gebeurt er als er 100.000 ha bouwland bijkomt? In variant B1 dan blijft het totaal aantal 

rechten gelijk. In B2 komt er voor 100.000 ha fosfaatrechten bij. 

- EZ/WJZ: hoe ga je in B1 om met boeren die meer grond hebben dan productie? 

- LTO pleit voor trekken van lering uit andere soortgelijke stelsels. LTO heeft enkel ruimte om de 

effecten van de AMvB grondgebonden groei met fosfaatrechten te combineren in één stelsel. 
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Verder geen ruimte bestuurlijk. LTO heeft een voorkeur voor optie A. LTO vreest dat de ruimte 

voor ontwikkeling wordt uitgekleed. 

- SNM heeft behoefte aan de voors en tegens van vrije verhandelbaarheid vs. een fosfaatbank. Vz 

oppert dat LEI hiernaar zou kunnen kijken. SNM geeft aan dat dan ook CLM zou kunnen 

meewerken. Objectiviteit van de studie moet gegarandeerd worden. (actie EZ) 

 

6. Wat moet bij Wet geregeld worden 

Verder niet behandeld. 

 

7. Overige punten 

Zie discussie onder punt 5. 

Verder niet specifiek behandeld. 

 

8. Vervolgafspraken 

- Er is geen volgend overleg gepland. SNM heeft behoefte om over de uitwerking van de scenario’s 

door te spreken. Besloten wordt om op 5/11 weer bijeen te komen 

- Bijeenkomst over de kringloopwijzer is op 22/10 

- Er wordt gestreefd  naar een bijeenkomst van de regiegroep in de 2e of 3e week van November 

(maar de agenda van de Staatssecretaris zit erg vol) (actie EZ) 

 

9. Rondvraag 

Geen 

 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actiepunten 

nr Wat  wie Uiterlijk klaar 

2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 

5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het 

systeem. --> wordt naar gekeken door RVO.nl. Zodra resultaten bekend en 

nader geanalyseerd zijn worden deze rondgestuurd. 

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B: wordt nagestuurd in week van 30 

september 

EZ Staat op agenda 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen  

11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek – CLM is door Stas 

gevraagd om twopager hierover  

EZ ontvangen 
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12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 

verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen ontvangen 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ is georganiseerd 

15 Vervolgvragen NMV beantwoorden EZ is gebeurd. Zie 

stukken 

16 Contact met regiegroep varkenshouderij over ontwikkeling varkenshouderij EZ Zsm 

17 Uitgebreider voorbeeld quotumbeurs NZO wordt nagestuurd 

18 Tbv beantwoording vragen over kringloopwijzer offerte vragen bij LBI SNM EZ zal nog 

reageren.  

19 Staatssecretaris informeren over voortgang technisch overleg en voorleggen 

wanneer regiegroep zou moeten plaatsvinden 

EZ zsm 

20 Uitwerken van wat bij wet geregeld kan worden en wat in lagere regelgeving EZ Zsm 

21  specifieert vraag in actie 5 aan RvO.nl EZ Zsm 

22 Kwantificering twee sporen EZ Zsm 

23 Fosfaatproductie op basis van veestapel 2 juli 2015 EZ Zsm 

24 Afweging vrije verhandelbaarheid vs. fosfaatbank EZ zsm 
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Technisch overleg fosfaatrechten melkveehouderij 
 

Concept-verslag vergadering 24 september 2015 

Aanwezigen:  (SNM),  (LTO),  

(NZO),  (NMV),  

(NAJK),   (Netwerk Grondig) 

Namens EZ:  (vz),  (verslag) 

 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

akkoord 

 

3. Mededelingen 

- 7 oktober is er een hoorzitting over de situatie in de melkveehouderij. Zie: 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03572. 

Daarna zal een plenair debat worden ingepland. 

- Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de fosfaatrechten brief. Deadline beantwoording is 1 

oktober. 

- Eerste Kamer heeft eveneens vragen gesteld. Deadline beantwoording is 16 oktober. 

 

4. Conceptverslag 7 september 2015 

Inhoud akkoord en vastgesteld.  

Actiepunten worden doorgenomen (zie einde van dit verslag) 

 

5. Juridisch kader. 

EZ licht de ingebrachte notitie kort toe.  Doel: op basis van het juridisch kader bezien of we tot 

gezamenlijke conclusie kunnen komen over de mogelijkheden om bij de drie onderscheiden 

sturingsmomenten (initiële verdeling, overdracht en afroming) te differentiëren naar kenmerken van 

een melkveebedrijf (voorwaarden te stellen). 

 

De leden van het technisch overleg hebben de volgende vragen en opmerkingen: 

- Kunnen Europese richtlijnen opzij worden gezet? Nee. Lidstaat is gehouden die uit te voeren. 

- Als er plaatsingsruimte wordt ontnomen, is er dan niet ook sprake van ontneming van eigendom? 

Er wordt met de beleidsbrief geen plaatsingsruimte voor fosfaat (of stikstof) ontnomen en dat is 

ook niet de bedoeling. Voorgenomen beleid wijzigt niets aan de plaatsingsruimte voor fosfaat (of 
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stikstof) op een bedrijf; die blijft gewoon bestaan. Er is hoe dan ook geen sprake van ontneming 

van fysiek eigendom wat bij het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens relevant is.   

- NG meent dat er in de notitie te snel wordt voorbijgegaan aan dat sommige melkveehouders 

geïnvesteerd hebben in grond en anderen in koeien. Die laatsten dragen in de visie van NG meer 

bij aan het probleem dan degenen die in grond hebben geïnvesteerd. Daar zou rekening mee 

moeten worden gehouden. 

- Wat gebeurt er als de derogatie wordt ingetrokken? Dan moet er per saldo in Nederland veel meer 

mest worden afgevoerd om te voldoen aan de 170 kg-norm. 

- Is er overleg met de Europese Commissie over de overschrijding. Er zijn nog geen formele cijfers 

over een overschrijding dit jaar. Er heeft wel een gesprek plaatsgevonden waarbij een Engelse 

vertaling van de brief van de staatssecretaris van 2 juli aan de Commissie is aangeboden. De 

Commissie heeft hier nadien nog geen vragen over gesteld. 

- Hoe verhoudt het zich tot het Vlaamse  NER-systeem (nutriënten emissierechten)? Daar wordt 

toch ook afgeroomd?  EZ: te weinig kennis over dat systeem.  

- Als je besluit af te romen, wanneer heeft de overheid dan voldoende tijd in acht genomen om 

geen schade te hoeven betalen? WJZ: later bezien. 

- NG: rechten zouden ook toegekend moeten worden op basis van latente ruimte. NG zou ook graag 

meegenomen zien in de opties om het mogelijk te maken dat de melkveesector rechten 

overneemt van varkenshouders. 

- NAJK: lijkt aantrekkelijk om knelgevallen op te lossen door rechten uit andere sectoren binnen te 

halen, maar vreest voor de bijdrage van de melkveehouderij aan milieuproblemen als 

broeikasgasemissie, ammoniak die dan ook groter wordt en mogelijk tot meer lasten voor de mvh 

leiden. NZO is zelfde mening toegedaan. Ook LTO ziet ook problemen. 

- LTO wil weten wat het doel is van de fosfaatrechten: garanderen van plafond van 84,9 of 172,9 

mln kg fosfaat? LTO mvh kiest dan voor plafond van 84,9 (maar andere sectoren kunnen er 

anders over denken).  

- Moet je vanuit mvh wel willen beslissen over de varkenshouderij? 

- VZ concludeert dat er een POV-rapport over de varkenshouderij in de maak is. Dat afwachten. VZ 

geeft aan dat de staatssecretaris over uitwisseling van rechten in haar brief van 2 juli een duidelijk 

standpunt heeft ingenomen: geen uitwisseling. Het maakt op dit moment dan ook geen onderdeel 

uit van de opdracht van de staatssecretaris om het stelsel van fosfaatrechten uit te werken. VZ 

zegt toe het standpunt van NG hierover aan de staatssecretaris over te brengen. (actie EZ) 

 

- SNM wil weten of zij het stuk over het juridisch kader  met anderen mag delen. Uitdrukkelijk 

alleen voor intern gebruik. Niet naar buiten verspreiden! 

 

6. Initiële toedeling 

- Vz stelt voor die discussie volgende keer te doen op basis van de notitie over spoor  A en spoor B 

die volgende week verspreid wordt.   
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- NG houdt dit ook een toedeling op basis van grond in? Ja. 

   

7. Knelgevallen 

- LTO heeft een inventarisatie gemaakt (zie stukken). Is nog geen standpuntbepaling LTO. Voor LTO 

ligt de grens bij gevallen waarin sprake is van overmacht bij de introductie van fosfaatrechten. 

- SNM stelt voor om categorie 3 (stal/grond) te splitsen. Vindt LTO niet dat knelgevallen mbt grond 

belangrijker zijn? 

- Is er ook zicht op de fosfaatruimte van knelgevallen? LTO: moeilijk 

- NZO wil het zo beperkt mogelijk houden tot zuivere overmachtssituaties. Door veel knelgevallen te 

benoemen zou er ook een grote noodzaak tot afroming zijn. 

 

8. Overdracht van rechten / 9 afroming 

Bij overdracht speelt prijsvorming en beheer van rechten.  

Bij prijsvorming gelden 3 vormen; bank waarbij rechten geen waarde hebben, beurs waarbij rechten 

gestabiliseerde waarde hebben en vrije verhandelbaarheid waarbij de waarde overgelaten wordt aan 

de vrije markt. 

Beheerder van rechten gelden 2 vormen; puur rechtenregistratie en op basis van voorwaarden 

rechten verdelen. 

- NZO/LTO zijn voorstander van een quotumbeurs: rechten moeten verhandelbaar zijn maar 

speculatie moet geminimaliseerd worden. Het door NZO gegeven voorbeeld blijkt niet voor alle 

aanwezigen helder. NZO zal de volgende keer een verder uitgebreid voorbeeld meebrengen. 

(actie NZO) 

- Voor NAJK is de voorkeur voor een quotumbeurs gebaseerd op een verwachte betere 

voorspelbaarheid. Bij een fosfaatbank is er vrees dat het te weinig voorspelbaar zal zijn voor 

ondernemers wat problemen op kan leveren bij financiering bij de bank. 

- LTO vreest voor wisselende voorwaarden bij overheidsbeleid. 

- SNM wil weten hoeveel er naar verwachting aan rechten zal verschuiven op jaarbasis. LTO meent 

dat dit tussen 5 a 10 mln kg op jaarbasis zal zijn. NZO wijst op cijfers over verschuiving in het 

melkquotum. SNM meent dat er geen zekerheden zijn over verandering, dus de opbrengst van 

afroming is onzeker. Daarom zou er nu gedifferentieerd moeten worden afgeroomd. 

- NZO meent dat initiële verdeling, knelgevallen, afroming en verhandeling alleen in samenhang kan 

worden gezien. 

- SNM: zou je geen compartimentering moeten invoeren om in regio’s met een groter tekort aan 

fosfaatruimte meer af te romen? LTO/NMV vragen zich af of dat wel eerlijk is. SNM denkt dat dit 

een rol zou kunnen vervullen bij overdracht van intensieve regio’s naar extensieve regio’s (en 

omgekeerd). 

- VZ schets de achtergrond van de compartimentering bij varkens- en pluimvee. In die sectoren is 

compartimentering nog steeds een noodzaak. Dat bleek toen de compartimentering in 2008 werd 

afgeschaft. Binnen 2 jaar groeide het aantal varkens in compartiment Zuid met 6%. Voor melkvee 
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is dit anders. Onder de melkquotering was er geen compartimentering. Er lijkt geen noodzaak om 

di onder het stelsel van fosfaatrechten nu wel in te voeren.   

- VZ concludeert dat de leden van het technisch overleg drie mogelijke vormen van overdracht van 

rechten zien: een fosfaatbank, een fosfaatbeurs en vrije verhandeling in de markt. Bij alle vormen 

kunnen voorwaarden gesteld worden.  

 

10. KringloopWijzer  

- Er is behoefte aan snel een aparte bijeenkomst over de kringloopwijzer. (uitstaande actie EZ) 

- Vz benadrukt dat het geen beleidsinstrument van de overheid is maar een managementinstrument 

voor ondernemers waarmee ze kunnen aantonen dat  het bedrijf de excretie heeft die het zegt te 

hebben. De KringloopWijzer kan pas als verantwoording gebruikt worden als deze 

wetenschappelijk is getoetst, afdoende is geborgd en als duidelijk is voor welke bedrijven de 

KringloopWijzer wel en voor welke deze niet bruikbaar is. 

- NG vindt het belangrijk dat voldoende rekening wordt gehouden met de extensieve bedrijven. EZ 

wijst erop dat ingeval een extensief bedrijf hogere excreties heeft dan de forfaits, het rationeel is 

voor de ondernemer om van de forfaits gebruik te maken.  

- SNM vraagt zich af of de vrije bewijsleer niet ingeperkt kan worden. Dat is een juridische vraag. 

- SNM heeft een aantal onderzoeksvragen over de KringloopWijzer opgesteld (zie notitie) en wil 

deze uit laten zetten bij het Louis Bolk Instituut. SNM geeft aan dat onvoldoende duidelijk is wat 

voor effect eenzijdig sturen op een van de onderdelen van KringloopWijzer heeft op andere 

doelstellingen van de sector. Instrumenten zoals de Kringloopwijzer dienen evenwichtig op 

beleidsdoelen te sturen die je nastreeft. NZO sluit hierbij aan en geeft aan dat ook gekeken dient 

te worden naar de al bestaande BEX. Dat is de achtergrond van voorliggend voorstel.  

Vz geeft aan dat EZ de KringloopWijzer wil laten toetsen door de Commissie van Deskundigen 

Meststoffenwet. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen of de KringloopWijzer geschikt is als 

verantwoordingsinstrument. Er zit dus overlap in beide onderzoeken. SNM geeft aan dat hun 

vragen breder gaan dan alleen de vraag of je met de KringloopWijzer fosfaat kan verantwoorden. 

Het gaat onder andere ook om andere milieuaspecten. SNM kijkt nog eens goed naar de 

onderzoeksvragen en zal het Louis Bolk Instituut vragen een offerte op te stellen.  (Actie SNM) 

 

11. Vervolgafspraken 

• Vz zal over dit overleg rapporteren aan de Staatssecretaris. Hij benadrukt nogmaals dat dit 

overleg vooral bedoeld is om standpunten te verkennen en op onderdelen van het stelsel van 

fosfaatrechten een verdiepingsslag te maken. Besluitvorming moet plaatsvinden in de Regiegroep. 

Vz zal staatssecretaris de vraag voorleggen wanneer de Regiegroep bijeen zou moeten komen.  

• Vz heeft ook behoefte aan uitwerking van wat bij wet nu zeker geregeld moet worden en wat later 

in lagere regelgeving geregeld kan worden. Dat bepaalt namelijk over welke onderwerpen er in de 

Regiegroep met de staatssecretaris besluitvorming moet plaatsvinden (Actie EZ).  
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• Er is ook behoefte aan om de samenhang/overlap tussen de verschillende stelsels voor de 

melkveehouderij te zien. 

 

12. Sluiting 

 

Actiepunten 

nr Wat  wie Uiterlijk klaar 

1 Rondzenden inbreng Netwerk Grondig EZ afgerond 

2 Stukken vorige overleggen toesturen aan Netwerk Grondig EZ Zsm 

3 Beantwoorden vragen in inbreng NMV (afschrift aan overige leden) EZ afgerond 

4 Beantwoorden eventuele schriftelijke vragen n.a.v. inbreng NG Geen vragen 

ontvangen. 

afgerond 

5 bij RVO.nl checken of ongewone activiteit rond die periode zichtbaar is in het 

systeem. --> wordt naar gekeken door RVO.nl. Zodra resultaten bekend en 

nader geanalyseerd zijn worden deze rondgestuurd. 

EZ Zsm 

6 Nagaan of er gewerkt zou kunnen worden met een gemiddelde over een 

langere periode om al te grote creativiteit tegen te gaan. 

EZ Zsm 

7 Beschrijven spoor A en spoor B: wordt nagestuurd in week van 30 

september 

EZ zsm 

8 EZ zal de juridische consequenties in beeld brengen van onderbrengen 

grondgebondenheid in stelsel (toedeling, herverdeling/verhandeling, 

afroming).  

EZ,  

 

afgerond.  

9 Inventarisatie knelgevallen LTO afgerond 

10 Beschrijven standpuntbepaling knelgevallen Allen  

11 Standpuntbepaling aangaande herverdelingssystematiek – CLM is door Stas 

gevraagd om twopager hierover  

EZ Zsm 

12 deelnemers geven nadere uitwerking vanuit hun perspectief aan (de 

verschillende onderdelen van) het stelsel 

allen Volgend overleg 

13 Plannen bijeenkomst over Kringloopwijzer EZ Zsm 

14 Plannen vergaderingen technisch overleg EZ afgerond 

15 Vervolgvragen NMV beantwoorden EZ Zsm 

16 Contact met regiegroep varkenshouderij over ontwikkeling varkenshouderij EZ Zsm 

17 Uitgebreider voorbeeld quotumbeurs NZO Volgend overleg 

18 Tbv beantwoording vragen over kringloopwijzer offerte vragen bij LBI SNM zsm 

19 Staatssecretaris informeren over voortgang technisch overleg en voorleggen 

wanneer regiegroep zou moeten plaatsvinden 

EZ zsm 

20 Uitwerken van wat bij wet geregeld kan worden en wat in lagere regelgeving EZ Zsm 

 



Inleiding 
Tijdens het overleg van 8 oktober jongstleden hebben we gesproken over twee sporen waarlangs een 
stelsel van fosfaatrechten voor melkvee zou kunnen worden uitgewerkt. Er was daarbij behoefte aan 
een nadere kwantificering. Met deze notitie wordt hier invulling aan gegeven. 
 
Latente ruimte 
Eén van de belangrijkste vragen heeft betrekking op latente ruimte. Bij het toekennen van rechten op 
basis van grond (variant B1) en het toekennen van uitsluitend niet-grondgebonden rechten (variant 
B2) ontstaat er vanaf de inwerkingtreding van de Wet latente ruimte. Bedrijven met melkvee kunnen 
op basis van de plaatsingsruimte op hun bedrijf extra fosfaatproductie met melkvee realiseren. 
 
De latente ruimte is ingeschat op circa 3,6 miljoen, op basis van gegevens van het CBS. De gegevens 
van het CBS zijn echter ontoereikend om de latente ruimte te bepalen ten behoeve van het stelsel van 
fosfaatrechten voor melkvee. Het CBS berekent jaarlijks onder andere de werkelijke mestproductie en 
plaatsingsruimte bij melkveehouderijbedrijven. Volgens het CBS is een bedrijf een melkveehouderij als 
minimaal 2/3 van de Standaard Opbrengst (SO) afkomstig is van de landbouwactiviteit 
‘melkproductie’. De Meststoffenwet kent deze definitie niet. Volgens het CBS zijn er in Nederland, op 
basis van de gehanteerde definitie, circa 16.800 melkveehouderijbedrijven. 
 
De reikwijdte van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee wordt gelijk aan de reikwijdte van het 
stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij, namelijk alle bedrijven met melkvee (diercategorieën 
100, 101 en 102 uit de Meststoffenwet; zie brief van 2 juli). Op basis van een analyse door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kom je dan voor 2015 uit op circa 21.000 
bedrijven1. 
 
RVO.nl heeft voor het jaar 2014 de forfaitaire fosfaatproductie van alle bedrijven met melkvee afgezet 
tegen de plaatsingsruimte op de betreffende bedrijven. De totale forfaitaire fosfaatproductie kwam uit 
op iets meer dan 89 miljoen kilogram, de plaatsingsruimte op bijna 76 miljoen kilogram. Op basis van 
de forfaitaire productie en de plaatsingsruimte produceerden alle bedrijven met melkvee in Nederland 
een overschot van 13 miljoen kilogram fosfaat. 
 
RVO.nl heeft ook naar de latente ruimte op alle bedrijven met melkvee gekeken. Daarbij heeft RVO 
alle bedrijven ingedeeld in categorieën qua intensiteit, lopende van een forfaitaire fosfaatproductie die 
kleiner is dan 50% van de plaatsingsruimte op het eigen bedrijf tot de categorie bedrijven zonder 
eigen plaatsingsruimte. In tabel 1 is het resultaat weergegeven voor 2014. Op basis van deze analyse 
bedroeg de latente ruimte in 2014 iets meer dan 7 miljoen kilogram fosfaat. 
  

                                                           
1 De analyse is gebaseerd op de GDI 2015. Het gaat om alle bedrijven die op hun GDI hebben aangegeven melkvee 
te houden, minus bedrijven met een fosfaatproductie uit melkvee van 350 kg per jaar of minder. Het betreft hier 
een voorlopige analyse. 
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Categorie Productie (forfaitair) 

in kilogrammen 

fosfaat 

Plaatsingsruimte in 

kilogrammen 

fosfaat 

Latente ruimte 

Fosfaatproductie < 50% 

plaatsingsruimte 

1.321.744 

 

4.154.153 2.832.409 

Fosfaatproductie 50 - 

75% plaatsingsruimte 

4.046.091 6.265.111 2.219.020 

Fosfaatproductie < 75- 

100% plaatsingsruimte 

16.091.530 18.043.702 1.952.173 

Fosfaatproductie 100 - 

125% plaatsingsruimte 

26.108.663 23.262.907 n.v.t. 

Fosfaatproductie 125 - 

150% plaatsingsruimte 

17.589.863 12.953.830 n.v.t. 

Fosfaatproductie > 

150% plaatsingsruimte 

22.693.061 11.300.521 n.v.t. 

Geen grond 1.171.294 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 89.022.246 75.980.224 7.003.602 

Tabel 1: Fosfaatproductie en plaatsingsruimte voor verschillende categorieën van bedrijven met 
melkvee. Gegevens over het jaar 2014 (bron: RVO.nl) 
 
Fosfaatproductie op de peildatum van 2 juli 2015 
Op basis van de notitie ‘Sturingsmogelijkheden bij fosfaatrechten voor de melkveehouderij’ (bijlage 3 
bij de stukken van 24 september 2015) is geconcludeerd dat de toedeling van fosfaatrechten 
gebaseerd dient te worden op de situatie op bedrijven met melkvee op 2 juli 2015 (een andere datum 
of periode is juridisch mogelijk, maar niet zonder dat de Staat schadeplichtig is). 
 
RVO.nl heeft op basis van het op 1 juli van dit jaar aantal geregistreerde stuks melkvee berekend wat 
de forfaitaire productie op jaarbasis zou zijn. Dit is daarmee dus een theoretisch getal, aangezien er 
vanuit wordt gegaan dat de veebezetting op 2 juli gelijk is aan de gemiddelde veebezetting over 2015. 
De gegevens van RVO.nl zijn wel een goede indicatie van de hoeveelheid fosfaatrechten die zullen 
worden toegekend als uitgegaan wordt van de peildatum van 2 juli (RVO.nl kon momenteel nog niet 
de exacte gegevens op 2 juli vaststellen. Inschatting is dat het verschil tussen 1 en 2 juli vrij klein is). 
 
In tabel zijn de volgende diercategorieën opgenomen: 
kalf: vrouwelijk rund jonger dan 1 jaar   
pink: vrouwelijk rund tussen 1 en 2 jaar, nog niet gekalfd   
koe: vrouwelijk rund wat heeft gekalfd   
2 jr: vrouwelijk rund ouder dan 2 jaar, nog niet gekalfd.   
  



 
 
Jaar Diercategorie Dieraantallen 

1 juli 2015 

P-excretie P-excretie o.b.v. 

1 juli 2015 

2012 kalf 541.900 9,7 5.256.430 

2013 kalf 560.427 9,7 5.436.142 

2014 kalf 586.818 10,2 5.985.544 

2015 kalf 611.672 9,6 5.872.051 

2012 pink 499.480 22,3 11.138.404 

2013 pink 489.829 22,3 10.923.187 

2014 pink 525.376 23,5 12.346.336 

2015 pink 565.621 21,9 12.387.100 

2012 koe 1.485.457 41,9 62.240.648 

2013 koe 1.513.339 41,9 63.408.904 

2014 koe 1.540.875 44,1 67.952.588 

2015 koe 1.680.039 41,3 69.385.611 

2012 2jr 125.847 22,3 2.806.388 

2013 2jr 119.452 22,3 2.663.780 

2014 2jr 113.369 23,5 2.664.172 

2015 2jr 131.469 21,9 2.879.171 

2012 Totaal 2.652.684   81.441.870 

2013 Totaal 2.683.047   82.432.012 

2014 Totaal 2.766.438   88.948.639 

2015 Totaal 2.988.801   90.523.933 

Tabel 2: Forfaitaire fosfaatproductie melkvee in 2012, 2013, 2014 (gemiddelde veebezetting) en 2015 
(peildatum 1 juli 2015) 



Fosfaatrechten en de Meststoffenwet 
 
 
1. Aanleiding 
Het kabinet heeft zich voorgenomen fosfaatrechten te introduceren voor de melkveehouderij. Hiervoor 
is een wetsvoorstel noodzakelijk. De vraag is gesteld welke elementen van het wetsvoorstel in ieder 
geval in het wetsvoorstel dienen te worden opgenomen. Deze notitie  gaat in op de beantwoording 
van deze vraag. 
 
2. Algemeen 
Bij de verdeling van de elementen van een regeling over de wet en algemeen verbindende 
voorschriften van lager niveau bevat de wet ten minste de hoofdelementen van de regeling. Bij de 
keuze welke elementen in de wet zelf regeling moeten vinden en ter zake van welke elementen 
delegatie is toegestaan, dient het primaat van de wetgever als richtsnoer (Aanwijzing voor de 
regelgeving nr. 22). Het primaat van de wetgever dient niet zo te worden verstaan dat het parlement 
bij alle onderdelen van een regeling rechtstreeks moet worden betrokken. Lang niet alle onderdelen 
van een regeling zijn van die betekenis dat directe parlementaire invloed op de vaststelling daarvan in 
de rede ligt. De mogelijkheid die het parlement heeft het regeringsbeleid achteraf te controleren, is 
dan voldoende. Gelet op het voorgaande dient voor de keuze welke elementen van een regeling in de 
wet moeten worden geregeld en bij welke elementen delegatie toelaatbaar is, steeds te worden 
onderzocht welke elementen van een regeling zo gewichtig zijn dat de volksvertegenwoordiging 
rechtstreeks bij de vaststelling moet worden betrekken.  
Hoofdelementen zijn in ieder geval de reikwijdte en de structurele elementen van de regeling. Veelal 
zullen daartoe ook de voornaamste duurzame normen behoren. Het kan echter uit een oogpunt van 
toegankelijke regelgeving beter zijn om in de wet over een bepaald onderwerp geen materiële normen 
op te nemen, maar aan de lagere wetgever over te laten een integrale materiële regeling tot stand te 
brengen (denk hierbij aan de invulling van forfaits). In sommige gevallen volgt uit de grondwet dat 
bepaalde elementen alleen bij wet geregeld kunnen worden. Een belangrijk voorbeeld hiervan betreft 
het strafbaar stellen van een delict. 
 
3. Specifiek voor fosfaatrechten 
 
a. In de Meststoffenwet: 
-  Voor welke dieren (melkvee) gaan de fosfaatrechten gelden (reikwijdte).  
- Verplichting om bij het houden van melkvee over voldoende fosfaatrechten te beschikken + 

strafbaarstelling. 
- Toedeling van fosfaatrechten (peilmoment). 
- Overdracht van rechten (eventuele fosfaatbank/fosfaatbeurs). 
- Afromingsmechanisme. 
- Verhouding met Wet verantwoorde groei melkveehouderij (grondgebondenheid) 
- Eventuele concentratiegebieden. 
 
b. Bij voorkeur in de Meststofenwet, maar delegatie mogelijk: 
- Knelgevallen. 
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Van: )
Aan:
Onderwerp: FW: Agenda overleg melkveerechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:00:38
Bijlagen: DOMUS-#13129087-v1-Projectgroep_melkveerechten_17_juli_2013.DOC

schema wet (bijlage A).doc
Status melkveerechten 24-07-2013.doc

Van: ) 
Verzonden: dinsdag 10 september 2013 11:55
Aan:  
Onderwerp: Agenda overleg melkveerechten
Hoi 

Ik stel voor de vergadering van morgen de volgende agenda voor:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag 17 juli 2013

4. Planning actiepunten (zie verslag)

5. Status melkveerecht (notitie )

6. Planning wetsvoorstel (notitie 

7. Invulling tweedaagse 30 sept. / 1 okt.

8. Volgende overleg

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Ministerie van Economische Zaken
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 
Postadres: Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag
Telefoon: 070 37  
Mobiel: 06 

Mijn nieuwe e-mailadres is: @minez.nl
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Directoraat-generaal Agro 
 

Behandeld door 
dr.   

T 070  
F 0* 

@minez.nl 

 
Datum 
19 juli 2013 

Kenmerk 
DGA / 13129087 

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. 
 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.  

 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. 
 

 en  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  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. DG Hoogeveen 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. 
16.  gaat een tekst maken over wat een melkveerecht is in juridische 

termen(eigendomsecht, vergunning). 
17.  en  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) 
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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). 
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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 (het gestelde doel bereikend): mate waarin met de optie het doel - 

bijdraagt aan het beheersen van de omvang van de veehouderij – wordt bereikt. Dit 
in relatie tot de milieuemissies en waarin optie de uitvoering ondersteunt van andere 
milieuregelgeving (nitraat, ammoniak, fijnstof, geur); 

- Doelmatigheid (geschikt voor het doel waarvoor het gemaakt is/efficiënt): wordt het 
doel op een efficiënte wijze bereikt. Met andere woorden, staan de ingezette 
middelen in verhouding tot de bereikte resultaten en de daaruit voortvloeiende 
neveneffecten (bedrijfsniveau, macro, overheid)gevolgen van de optie voor de kosten 
voor het bedrijfsleven (bedrijfsniveau en macroniveau) en voor de 
bedrijfsontwikkeling; 

- maatschappelijk draagvlak: mate waarin de optie op steun kan rekenen in de 
samenleving; 

- 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. 

- 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; 

Met opmerkingen ]: Een goede toets van 
doeltreffendheid en doelmatigheid kan alleen 
plaatsvinden als het doel van volumesturing helder is 
omschreven. In deze notitie wordt, afhankelijk van de 
variant, een andere invulling gegeven aan het doel 
(bijvoorbeeld bij variant 2 komt een grondgebonden 
melkveehouderij opeens om de hoek kijken) 
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- EU-conformiteit: mate waarin optie past binnen bestaande (en verwachte) EU-regels. 
 
 
 
 
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 en de 

beoordeling aan de criteria ondersteund? 
• Welke opties hebben de voorkeur? 
 
 
 
2.  Legitimatie volume sturing na 2015 
Voor het realiseren van het streefbeeld in 2025 blijft gedurende de transitieperiode 
vanuit een oogpunt van risicobeheersing een volumeinstrument nodig 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. De milieuopgaven zijn het grootst in de veedichte gebieden in Zuid- en Oost- 
Nederland. 

  
• 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 (Natura 2000). 
Een volumeinstrument is ook van belang om ontwikkelingsruimte mogelijk te 
makente kunnen garanderen rond de Natura 2000 gebieden in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Wanneer er geen volumeinstrument is, valt 
de bodem weg onder de juridische onderbouwing van de PAS.  

 
• 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. 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 varkenshouderij 
heeft zich de afgelopen 15 à 20 jaar echter meermaals zeer veerkracht getoond, zelfs 
onder moeilijke (markt)omstandigheden. Groei in de varkenshouderij is dus nooit uit 
te sluiten. Bij de verwachte groei van de omvang van de veehouderij krijgen de 
bedrijven te maken met hogere mestafzetkosten en grotere investeringen in duurdere 
technische maatregelen die de emissies vergaand moeten terugdringen 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. 

 

Met opmerkingen ]: garnaderen is wel erg stellig 
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• Dierlijke mest heeft een negatieve waarde. De afzet gaat gepaard met toenemende 
mestafzetkosten. 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. Daarnaast is er steeds minder ruimte voor de 
vergroting van de afzet van fosfaat in dierlijke mest in Nederland omdat het gebruik 
van kunstmestfosfaat sterk is afgenomen, waardoor nauwelijks verdringing door 
dierlijke mest meer mogelijk is. De komende jaren is naast extra veevoermaatregelen 
een substantiële extra verwerkings-, verbrandings- en exportcapaciteit nodig om 
dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw af te kunnen zetten en evenwicht op 
de mestmarkt te behouden. Dit is eveneens nodig om hoge kosten voor mestafzet en 
grote fraudedruk op het stelsel van gebruiksnormen te voorkomen.  
Substantiële initiatieven voor be- en verwerking van vooral varkensmest komen tot 
nu toe langzaam van de grond door de hoge kosten in vergelijking met de kosten van 
alternatieve afzetmogelijkheden. Daarnaast belemmert het freeridersgedrag van 
veehouders en intermediairen initiatieven voor grootschalige mestverwerking omdat 
een constante aanvoer van mest niet is gegarandeerd en afzet van onbewerkte mest 
veelal goedkoper is. 

 
• 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. Blijvende overschrijding van het 2002-plafond kan 
gevolgen hebben voor de onderhandelingen van Nederland over het vijfde 
actieprogramma en de volgende derogatie, beide voor de periode 2014-2017. 
Nederland loopt bij een blijvende overschrijding van het 2002-plafond en bij hHet 
ontbreken van een volumeinstrument brengt het reële risico met zich mee dat in het 
vijfde Actieprogramma de Europese Commissie niet langer meewerkt aan een 
derogatie. Het landelijk stikstofoverschot zal dan fors toenemen.  

 
• In Nederland is er in toenemende mate 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. 

 
Beslispunt 1:  Wel of geen volumeinstrument na 2015? 
 
Advies:  Kiezen voor een blijvende inzet van een volumeinstrument na 2015.  
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3.  Reikwijdte volume- instrument 
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 1 januari 20056 (moment van afschaffing van rechten voor 

kleine diercategorieeën); 
- groeipotentieel sector. 
 
Mogelijke opties voor de reikwijdte van een 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. 

•  Melkvee, varkens en pluimvee (incl. kalkoenen) worden ook nu begrensd. Voor deze 
sectoren vormt begrenzing van de productie geen nieuws. 

 
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.  
• Wel Eextra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het 

bedrijfsleven. 
• Mogelijk aanzienlijke aanvangsproblemen bij toewijzen van productierechten aan 

‘nieuwe’ sectoren.  
• 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; 
• Mogelijk aanzienlijke aanvangsproblemen bij toewijzen van productierechten aan 

‘nieuwe’ sectoren. 
• 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 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmerkingen ]: Hoezo is dit rechtvaardig? 
Rechtvaardiging moet gevonden worden in de bijdrage 
aan het mestprobleem. Volumesturing is bedoeld om 
omvang mestproductie te reguleren en daarmee de 
druk op het stelsel van gebruiksnormen in de hand te 
houden. Als een sector geen enkele bijdrage levert aan 
het mestprobleem (alle mest kan probleemloos lokaal 
afgzet worden) is er slechts een beperkte 
rechtvaardiging. 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmerkingen zie eerdere opmerking 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

5.1 tweede lid e
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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 2: Welke reikwijdte voor volume instrumenten heeft de voorkeur? 
Advies: Alles afwegende kiezen voor optie 1. 
 

Met opmerkingen ]: Deze snap ik niet. Waarom 
deze koppeling tussen mestproductie en het gebruik 
(gebruiksnormenstelsel). De morele plicht wordt toch 
niet anders bij deze keuze voor grond of staarten. 
Volumesturing is bedoeld om omvang mestproductie te 
reguleren en daarmee de druk op het stelsel van 
gebruiksnormen in de hand te houden. Als een sector 
geen enkele bijdrage levert aan het mestprobleem 
(alle mest kan probleemloos lokaal afgezet worden) is 
er slechts een beperkte rechtvaardiging voor 
volumesturing in die sector, onafhankelijk van welke 
vorm van volumesturing je kiest. 

5.1 tweede lid e
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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 binnen sectoren 
• 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). Nieuwe 
expiratiedatumDierrechten 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 of een gemiddelde van deze jaren); 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig; ook voor melkvee) om 
verdere ruimtelijke concentratie van veehouderij te voorkomen in de veerijke 
gebieden, waar de milieuopgaven het grootst zijn; 

• dierrechten zijn vrij verhandelbaar binnen sectoren; 
• 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.  

• 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; 

                                           
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. Het is onzeker wat het effect van de dreigende afroming zal zijn op de prijs 
van rechten. Indien de prijs van rechten door deze maatregel met 25% daalt kan het 
effect van de maatregel teniet gedaan worden doordat veehouders massaal ‘hun verlies 
nemen’. 

Met opmerkingen  Twee opmerkingen: 
1. Waarom het gehele bedrijfsoverschot buiten de 
Nederlandse landbouw afzetten? Dat is nogal een forse 
verplichting. Gezien de snelheid waarmee de 
intensieve veehouderij intensiveert (en het aantal 
bedrijven afneemt) heb je binnen 2 a 3 jaar een totale 
(mestverwerkings- en) exportplicht voor de intensieve 
veehouderij (behoudens het geringe deel van de 
mestproductie waarvoor de intensieve veehouderij 
eigen grond heeft). Ik zou beginnen met een 
verplichting om de mestproductie van de nieuw 
aangeschafte dierrechten buiten de Nederlandse 
landbouw af te zetten. 
2. De verplichting om buiten de Nederlandse landbouw 
af te zetten kan wel eens contraproductief werken als 
het gaat om een ander streven (zie visie) van dit 
Kabinet, namelijk dat door mestverwerking 
mestproducten worden geproduceerd die op de 
NATIONALE markt kunstmest moeten verdringen of 
vervangen. Dat lukt niet als intensieve veehouders 
massaal gedwongen worden mest buiten de 
Nederlandse landbouw af te zetten. 

5.1 tweede lid e
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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. 
5.6. Bekend instrument, in ieder geval in de varkens- en pluimveehouderij.  

 
Nadelen: 

1. beperkt politiek draagvlak bij de coalitie, dierrechten zijn geen onderdeel van 10-
puntenplan coalitie, dierrechten dragen een negatief stempel met zich mee; 

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); 

• Ondersteuning van 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; 
-  als ondernemers kiezenbij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten 
schaarser en duurder.  
-  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 en NMV is weerstand te verwachten bij de 

introductie van dierrechten melkvee vanwege het ontbreken van een ‘vrijstelling’ voor 
grondgebonden veehouderij. De LTO vakgroepen varkenshouderij en 
pluimveehouderij/NOP nemen een genuanceerd standpunt in t.a.v. het nog een 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmerkingen  Dat ligt eraan tegen welke 
alternatieve situatie je het afzet. In een situatie zonder 
sturing op volume zal de concurrentiepositie eveneens 
afnemen doordat intensieve veehouders, bij een 
groeiende productie en krimpende 
milieugebruiksruimte, meer kosten moeten maken om 
aan milieu- en welzijnseisen te voldoen. 

Met opmerkingen  Is ook geen doel van 
dierrechten. Hoort daarom niet thuis onder het kopje 
'doeltreffendheid'. Beoordeling op doeltreffendheid is 
heel simpel. Wat is het doel van sturing op het volume 
van de veehouderij en is dit realiseerbaar met 
dierrechten. 'stimuleren' hoort onder het kopje 
'innovatie' 

Met opmerkingen ]: Zoals op pagina 1 al 
aangegeven zijn kosten voor bedrijfsleven en gevolgen 
voor bedrijfsontwikkeling een te magere invulling van 
het begrip 'doelmatigheid'. Het gaat erom of de 
ingezette middelen (stelsel van dierrechten voor 
varkens, pluimee en melkvee) in verhouding staan tot 
het te realiseren/het gerealiseerde doel (beperking van 
de productie aan dierlijke mest ter ondersteuning van 
het stelsel van gebruiksnormen en realisatie van 
milieudoelen op andere terreinen, waaronder 
ammoniak). Dus ook inzet van publieke middelen 
maakt onderdeel uit van doelmatigheid. 

5.1 tweede lid e
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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 dieraantallen. 

 
 
d. Innovatie 
• Kleine sStimulans voor mestverwerking/export en duurzame stallen. 
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Mogelijk langlopende bezwaar- en beroepsprocedures en juridische procedures 

vanwege initiële toewijzing van rechten voor melkvee. 
• Eenmalige uitvoeringslasten i.v.m. de registratie van veranderingen van eigendom 

van verhandelde dierrechten. Deels/geheel te financieren uit leges.  
• 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 mest 

productieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
 
 
Beslispunt 3:   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.  
 
Een alternatieve variant om mestverwerking en integraal duurzame stallen te 
realiserenstimuleren 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: 
• Geen stimulerende regel die afgekocht kan worden maar een verplichting een veel 

sterkere stimluans voor tot mestverwerking en de bouw van integraal duurzame 
stallen; 

Met opmerkingen [ : Zie eerdere opmerking over 
de 25% afroming en het effect hiervan. Als stimulans 
volgens voorgestelde wijze wordt ingeverd betekent dit 
een forse opgave voor de intensieve veehouderij. 
Zonder nadere eisen zullen veehouders kezen voor 
eenvoudige en goedkope methoden van 
mestverwerking. Doel is immers mest buiten de 
Nederlandse landbouw af te zetten. Pluimveemest kan 
zonder verwerking de grens over, varkensmest kan na 
druksterilisatie de grens over. Stimulans voor 
mestverwerking waarbij opwaardering van dierlijke 
mest zal plaatsvinden zullen niet of nauwelijks van de 
grond komen omdat kostennadeel te groot is. Dit is 
geen stimulans om kunstmest te verdringen door 
innovatieve mestproducten. 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmerkingen ]: Dit is een nieuw onderwerp. 
Moet ookin de hoofdtekst terugkomen (awachten 
uitwerking actiepunt 60 door  en  

Met opmerkingen ]: Is geen stimulans maar een 
verplichting. Noem het dan ook zo. 

5.1 tweede lid e
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• 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 het verplichtende karakter 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. 

 
 
 
 
 
Beslispunt 4:  Wel of geen regionale differentiatie van het percentage verplichte 
mestverwerking bij verplaatsing van dierrechten? 
 
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. 
 

Met opmerkingen ]: Ik zie de legitimatie voor een 
dergelijke differentiatie niet. Dat de omvang van het 
mestoverschot in bepaalde gebieden groter is kan geen 
argument zijn. Immers, het opgelegde hogere 
verwerkingspercentage in deze gebieden betekent niet 
dat er minder mest wordt geproduceerd en dus ook 
niet dat er minder ammoniak vrijkomt. Een 
legitimering kan hooguit zijn dat aan de eis tot 
verwerking de eis gekoppeld is dat de verwerkte mest 
buiten de Nederlandse landbouw moet worden afgezet 
en daarmee dus 'zeker' het overschotsgebied uit is. 
Maar dat is feitelijk een dubbel slot. Immers, het 
stelsel van gebruiksnormen bepaald de maximale 
plaatsing van mest binnen een bepaalde regio en dus 
ook wat minimaal afgevoerd moet worden. Het 
handhaven van het stelsel van gebruiksnormen zou 
dus voldoende moeten zijn om te garanderen dat geen 
overbemesting plaatsvindt binnen een bepaalde regio. 
Overigens gaat deze maatregel ook in tegen hetgeen 
in de visie staat, namelijk dat dierlijke mest zoveel als 
mogelijk lokaal afgezet moet worden. Met deze 
maatregel verplichten we dat de verwerkte mest over 
grote afstand wordt getransporteerd. 
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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 
is alleen mogelijk door vergroting van areaal grond in eigendom of gronden met 
langjarige pachtcontracten. 
Als groeimodel kan daarnaast 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.  

• 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 

Met opmerkingen : Ook tussen diersoorten? 

Met opmerkingen [ : Het hoeft natuurlijk niet 
altijd te gaan om grond die gebruikt wordt voor 
voedergewassen maar het kan ook een akkerbouwtak 
van een intensieve veehouder zijn. Zie bijvoorbeeld 

 

Met opmerkingen  De stikstofexcretie volgens 
de bijlage bij de Meststoffenwet varieert van 75 kg N 
per jaar tot 163 kg N per jaar, afhankelijk van 
melkproductie en ureum. Natuurlijk zijn dit de 
extremen, maar dat er grote verschillen zijn moge 
duidelijk zijn. 

Met opmerkingen : Sinds wanneer is dit als doel 
geformuleerd? Dit is een uitermate strenge variant. 
Het zet de melkveehouderij behoorlijk op slot. Stel 
bijvoorbeeld dat een melkveehouder grond wil 
verkopen. Dan heeft hij te weinig melkveerechten. Als 
hij deze niet kan verwerven rest er maar 1 oplossing 
en dat is dieren verkopen. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. Een mildere variant kan zijn dat 
melkveerechten wel verhandelbaar zijn, maar dat bij 
verwerving van melkveerechten voor de helft (of een 
ander arbitrair percentage, bijvoorbeeld 25%) grond in 
eigendom of langjarige pacht genomen moet worden. 
Hiermee neemt het aantal niet-grondgebonden rechten 
in de loop van de tijd af.  

Met opmerkingen ]: Beperking van de 
mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling komt daarmee 
met stip op 1 als grootste bezwaar tegen dit stelsel 
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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:  

-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor 
stoppende ondernemers, geringere toename van kosten voor realisatie milieudoelen; 

Met opmerkingen ]: Dit zal niet zo’n vaart lopen. 
Die grond moet wel beschikbaar zijn. En wil dit tot een 
vergroting van de mestproductie leiden dan moet de 
nieuw verworven grond afkomstig zijn van een niet-
veehouderijbedrijf 
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-  grondgebonden bedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen directe 
gevolgen, tenzij bedrijven groei nastreven die verder gaat dan grondgebondenheid. 
In dat geval dienen bedrijven grond te verwerven om de productiegroei mogelijk te 
maken; 
-  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 uitvoerings- en handhavingslasten vanwege de koppeling met grond (controle 

op oneigenlijk gebruik grond, handhaving grondgebonden deel veestapel). 
• 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. 
 
 
 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering
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Beslispunt 5:  Productie op basis van grond alleen mogelijk maken voor de 
grondgebonden sectoren (melkveehouderij) of ook voor de varkens- en 
pluimveehouderij? 
 
In deze optie is de variant 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 alternatieve variant 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.  
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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 
• Recht op productie beperkt tot periode waarvoor mestovereenkomst van kracht is 
 
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 afzetruimte heeft. Hierbij 
moet een zekere marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een 
bepaald moment en de dan gecontracteerde productieruimteafzetruimte. Het 
jaarplafond is nodig om zeker te stellen dat gemiddeld in het jaar de omvang van de 
mestproductie in overeenstemming is met de gecontracteerde 
productieruimteafzetruimte.  

 
 
Beslispunt 6:   Wel of geen afnameplicht en leveringsplicht?  
 
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 de voorkeur. In het stelsel van mestafzetovereenkomsten zoals dat in 
2002-2004 heeft gefunctioneerd, 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 afnameplicht is daarnaast gewenst om de 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering
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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 creeëren 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. De afnameplicht kan uitsluitend rusten op afnemers in Nederland. Een 
afnameplicht is niet van toepassing op buitenlandse afnemers. 
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. 
 
Een leverings- en afnameplicht betekent een compleet andere inrichting van de 
mestmarkt ten opzichte van de huidige situatie. De huidige mestmarkt is een 
(opportunistische) daghandel waarbij, onder invloed van een aantal factoren zoals 
weersomstandigheden, opslagcapaciteit bij veehouder en intermediair en aanbod op de 
mestmarkt, prijzen sterk kunnen fluctueren en de intermediair een spilfunctie heeft in het 
koppelen van aanbod aan afnemers. Bij een leverings- en afnameplicht wordt de 
mestmarkt van overheidswege sterk gestructureerd. De vraag is of dit een werkbare 
situatie is. Ondernemers kunnen in een zodanig gestructureerde markt niet langer 
flexibel inspelen op de wisselende omstandigheden. 
 
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.  
 
 
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 erin 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. risico dat mestovereenkomsten gebaseerd worden op de maximale 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest op landbouwgronden en niet op de 
realistische plaatsingsruimte (op basis van bemestingsplan afnemer). Productie 
kan daarmee de feitelijke plaatsingsruimte gaan overstijgen. 

2.3. 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; 

3.4. geen gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
4.5. 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; 

5.6. 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; 

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, weinig transparante markt). 

6.8. Risico op loze mestcontracten. Kan (deels) ondervangen worden door BEX 
en/of mineralenbalansen op bedrijven. Maakt stelsel ingewikkelder en 
kwetsbaarder voor manipulatie.  

 
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 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. Tevens extra kosten vanwege leges voor registratie contracten bij 
de overheid; 
-  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 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmerkingen [ Ik zie niet in waarom. 
Milieukwaliteit (nitraat en fosfaat in grond- en 
oppervlaktewater) wordt bepaald door stelsel van 
gebruiksnormen, niet door mestovereenkomsten. 
Volumesturing heeft tot doel mestproductie te 
reguleren waardoor druk op de mestmarkt 
beheersbaar blijft en het realiseren van doelen van het 
gebruiksnormenstelsel makkelijker gaat. 
Mestovereenkomsten doen dit niet omdat de totale 
mestproductie kan toenemen. 

Met opmerkingen   het vorige bolletje wordt 
iets anders beweerd over nitraat en fosfaat. 

Met opmerkingen ]: Dat is geheel afhankelijk 
van welk percentage van de afzetruimte 
gecontracteerd wordt en vervolgens welk percentage 
voor de leveringsplicht wordt gekozen. Als een 
akkerbouwer volgens de gebruiksnormen 170 kg N per 
hectare uit dierlijke mest mag toedienen maar hij 
besluit maar voor 100 kg N per hectare te contracteren 
(omdat hij bang is dat hij bij 170 kg contract ook alles 
moet afnemen), dan is er toch geen sprake van 
optimale benutting. 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
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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. 
 

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. 

 
d. Innovatie 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties.  
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Het stelsel van mestovereenkomsten 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 mestovereenkomsten regelmatig terugkeert, waaronder tussentijdse 
wijzigingen in geval van een vergroting of verkleining van het aantal dieren op een 
veehouderij.  

• 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. 

Wijzigingen in het aantal gehouden dieren brengen met zich mee dat ondernemers 
tussentijds contracten moeten wijzigen (bij vermindering aantal dieren contracten 
ontbinden. Bij toename aantal dieren nieuwe contracten registreren) 

• 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.  
 

Met opmerkingen ]: Daar is het niet voor 
bedoeld!! Mestovereenkomsten geven een veehouder 
het recht om een bepaalde dierlijke productie te 
realiseren. 

5.1 tweede lid e
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Capgemini
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:05:01
Bijlagen: 2010-03-22 Eindrapport Veehouderij Milieugebruiksruimte_MvR.doc

Van:  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2010 13:37
Aan:  
Onderwerp: RE: Capgemini

Hierbij mijn opmerkingen bij het 2e concept. Als jullie nog aanvullende opmerkingen hebben graag

opnemen in bijgevoegd document en uiterlijk komende donderdag vóór 12:00 uur aan mij opleveren.

Als jullie geen nadere opmerkingen hebben of er niet aan toe komen ook graag aan mij laten weten.

Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2010 00:24
Aan: 
Onderwerp: Capgemini

Overleg gehad met Capgemini. Ik heb rapport nu gelezen. Hele verbetering. Opbouw is beter. Zijn

terug naar de kern van de opdracht. Veel meer nuances in de waardering van de opties. Veel beter

haken en ogen van verschillende opties beschreven. Blijven nog wel veel open einden, maar voor

start van een maatschappelijke/politieke discussie (wat de opdracht was) lijkt het voor nu voldoende.

Afgesproken dat wij uiterlijk donderag laatste commentaar geven. Ik mail jullie mijn commentaar. Als

jullie dan nog iets aanvullends hebt kunnen jullie het in dat document toevoegen. Capgemini stuurt

ons dan uiterlijk 13 april definitieve versie.

Verder afgesproken dat we gaan proberen rapport z.s.m. naar de Kamer te sturen. Ik zal met 

bespreken wat ons advies aan de minister moet worden. Ik opteer voor opsturen aan de Kamer

zonder Kabinetsreactie. Is dan aan de Kamer om te besluiten of onderwerp controversieel is of dat ze

reactie van dit demissionair Kabinet wensen.

Groet,
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1. Aanleiding 
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot verplichte 
mestverwerking op 24 september jl. heeft u aangekondigd medio november de 
ex-ante beleidsevaluatie mestverwerking van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en Wageningen-UR, voorzien van kabinetsreactie, aan de 
Kamer te zullen sturen. De beleidsevaluatie en de kabinetsreactie vormen de 
opmaat voor het debat met de Tweede Kamer over het mestbeleid voor de jaren 
vanaf 2015 dat zal resulteren in een besluit over de noodzaak om, naast de 
mestverwerkingsplicht, een plafond te stellen aan het aantal varkens, pluimvee 
(kippen, kalkoenen) en melkvee (melkkoeien) in Nederland. Met deze nota wordt 
u geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen van een stelsel van 
melkveerechten. 
 
2. Status melkveerechten 
Belangrijke vraag is of op melkveerechten ook eigendomsrechten komen te 
rusten. Dit is van belang indien melkveerechten worden ontnomen (bijvoorbeeld 
bij afroming) of bij het beëindigen van het stelsel en de verhandelbaarheid van 
deze rechten. Indien sprake is van eigendomsrechten, dan kan ontneming niet 
zonder passende schadevergoeding. 
 
In het verleden is door de Hoge Raad bepaald dat bij de afroming van 
varkensrechten geen sprake was van het ontnemen van eigendom, maar van het 
reguleren van eigendom. Wel stelde de Hoge Raad dat er een eerlijke balans 
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moest zijn tussen doel en middel en dat daarvan geen sprake was bij een 
individuele en buitensporige last (“individual and excessive burden”) voor de 
betrokken persoon. Bij het reguleren van eigendom worden eigendomsrechten 
weliswaar aangetast, maar wordt geen inbreuk gemaakt op het eigendom zelf. Het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich op 30 april van dit jaar 
geschaard achter deze zienswijze. 
 
Er kan een aantal lessen getrokken worden uit het bovenstaande: 
1. Op een melkveerecht moet geen eigendomsrecht komen te rusten;  
2. Voorkomen moet worden dat de toekenning en/of de ontneming van 

melkveerechten resulteert in “individual and excessive burden”; 
3. Om problemen met eigendomsrecht te voorkomen moet bij de invoering al 

nagedacht worden over het moment en de wijze van beëindiging van het 
stelsel; 

4. De rechten kunnen verhandelbaar zijn. 
 
3. Staatssteun 
Het verstrekken van melkveerechten zou een vorm van staatssteun kunnen 
inhouden die door de Europese Commissie (Commissie) moet worden 
goedgekeurd. Het steunelement van een dergelijk systeem van verhandelbare 
rechten is dan gelegen in het verstrekken van de rechten ‘om niet’ aan 
marktpartijen, in dit geval melkveehouders. In de ogen van de Commissie – 
daarin gesteund door het Europese Hof van Justitie (met als precedent het 
Nederlandse NOx-emissiesysteem) – hoort de overheid de tegenwaarde van het 
verhandelbare recht te ontvangen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van 
staatssteun. 
 
Er zijn drie opties voor de wijze waarop we met de staatssteunproblematiek 
kunnen omgaan. 
 
Optie 1: Erkennen van staatssteun 
Nederland kan erkennen dat er sprake is van staatssteun, om vervolgens te 
beargumenteren waarom deze steun in de Nederlandse situatie gerechtvaardigd 
is. Deze strategie biedt geen garantie op succes. Een systeem van verhandelbare 
melkveerechten zal aan diverse Europese randvoorwaarden moeten voldoen om 
goedgekeurd te worden. Bovendien is het onzeker in hoeverre de Commissie de 
introductie van een systeem van verhandelbare melkveerechten acceptabel acht, 
nu de melkquotering op EU-niveau wordt afgeschaft juist met het oog op het 
mogelijk maken van de uitbreiding van productie, het versterken van de 
concurrentiepositie van de Europese melkveehouderij en het afschaffen van de 
exportsubsidies. Het voorgestelde Nederlandse systeem gebruikt de 
melkquotering als basis voor het verdelen van melkveerechten en heeft op 
sommige punten vergelijkbare effecten als het melkquotum. Belangrijk verschil is 
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dat met melkveerechten een milieudoel wordt nagestreefd in plaats van het 
beperken van de productie met het oog op het voorkomen van overproductie. 
 
Optie 2: Voorkomen dat sprake is van staatssteun door te voorkomen dat 
selectief voordeel ontstaat bij bestaande marktpartijen 
Een tweede strategie kan zijn te beargumenteren dat er in dit geval geen sprake 
is van staatssteun, omdat er geen selectief voordeel ontstaat voor marktpartijen. 
Om dit betoog vol te kunnen houden zal een systeem van melkveerechten aan de 
volgende kenmerken moeten voldoen: 
1. Het melkveerecht moet voor de ontvanger in zijn relatie met de overheid 

geen waarde hebben: het melkveerecht mag alleen dienen als een erkend 
document dat bevestigt dat de omvang van de melkveestapel van de 
veehouder is toegestaan. Het melkveerecht mag voor de ontvanger in relatie 
met derden wel een waarde vertegenwoordigen; 

2. Het melkveerecht kan alleen functioneren als een bewijs dat de melkveestapel 
in overeenstemming met toepasselijke regels en voorwaarden wordt 
gehouden, bijvoorbeeld een bepaalde omvang van milieubelasting; 

3. Het systeem van melkveerechten kan geen cap & trade systeem (handel 
mogelijk binnen een (nationaal) plafond) zijn, omdat de melkveerechten dan 
een waarde vertegenwoordigen voor de overheid die het niet ‘om niet’ kan 
weggeven. 

 
Optie 3: Voorkomen dat sprake is van staatssteun door te betogen dat 
geen staatsmiddelen zijn betrokken. 
In de door Nederland bij het Europees Hof van Justitie verloren zaak over het 
NOx-emmissiesysteem werd enkele malen opgemerkt dat Nederland de rechten 
had kunnen verkopen of veilen. Als we ons willen ontrekken aan de uitkomsten 
van de NOx-zaak en stellen dat geen sprake is van staatssteun rust dit betoog op 
de gedachte dat we de rechten in dit geval niet kunnen verkopen of veilen. 
Hoofdargument zou zijn dat verkoop of veiling onmogelijk is, omdat dit leidt tot 
een onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht (EVRM). Immers, als een 
melkveehouder niet slaagt om rechten te verkrijgen beschikt hij op enig moment 
onrechtmatig over zijn melkvee. Het volgen van dit betoog is risicovol. Het is 
twijfelachtig of we ons achter het EVRM kunnen verschuilen om aan de 
beoordeling of sprake is van staatssteun te ontkomen. 
 
Optie 1 en 2 bieden de meeste zekerheid voor het voorkomen van 
steunproblemen in de toekomst voor zowel de overheid als de melkveehouders. 
Zekerheid is van belang, omdat onrechtmatige staatssteun tot grote onzekerheid 
en zelfs terugvordering van genoten voordeel bij melkveeboeren kan leiden. 
Kiezen voor optie 1 kost tijd en zoals hierboven reeds geschetst is er geen 
garantie op succes. Kiezen voor optie 2 kan ten koste gaan van het beoogde doel 
(een tijdelijk plafond aan het aantal melkkoeien totdat de mestverwerkingsplicht 
als sturend instrument dragend is). De verwachting is dat optie 2 ook ten koste 
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zal gaan van de eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het systeem. 
Optie 3 wordt door WJZ ontraden vanwege de grote juridische en financiële 
risico’s voor de Staat en de melkveehouders. 
 
Ongeacht de gekozen optie is overleg op hoog ambtelijk of zelfs politiek niveau 
met de DG’s Ondernemingen en industrie (ENTR), Landbouw en 
plattelandsontwikkeling (AGRI) en Milieu (ENV) noodzakelijk. Dit overleg is nodig 
om informeel het standpunt van de Commissie af te tasten en te beoordelen of de 
argumentatie - waarom geen sprake is van staatssteun - steun kan vinden in de 
visie van de Commissie, dan wel inzichtelijk wordt of en in hoeverre de Europese 
Commissie een eventuele aanmelding als steunmaatregel snel goed zou kunnen 
keuren.  
 
4. Uitgangspunten stelsel van melkveerechten 
Het stelsel van verplichte mestverwerking heeft tot doel de afzet van het nationale 
mestoverschot zodanig te reguleren dat de mestmarkt wordt ontlast en de druk 
op het stelsel van gebruiksnormen afneemt. Indien uit de beleidsevaluatie blijkt 
dat de sector op korte termijn nog onvoldoende mestverwerkingscapaciteit kan 
realiseren om dit doel te bereiken, dan kan het noodzakelijk zijn maatregelen te 
nemen die voorkomen dat dit nationale mestoverschot verder toeneemt. Immers, 
een groei van de veestapel zou de mestverwerkingsopgave alleen maar verder 
doen toenemen, terwijl het al bestaande overschot nog niet naar behoren kan 
worden verwerkt. De introductie van een stelsel van melkveerechten mag niet 
resulteren in een groei van het aantal melkkoeien1 (dit uitgangspunt verhoudt zich 
slecht met de voorwaarde van de Commissie in het kader van staatssteun dat er 
geen sprake mag zijn van cap & trade). Daarbij moet anticipatiegedrag van 
ondernemers niet worden beloond. Met anticipatiegedrag wordt hier bedoeld het 
aanhouden van (substantieel) meer melkkoeien dan passend bij dat bedrijf in de 
periode na het aankondigen van melkveerechten als mogelijke ‘stok achter de 
deur’2. 

                                                
 
1 Er zijn zeer wel varianten van een stelsel van melkveerechten denkbaar die ruimte bieden, 
onder voorwaarden, van groei van het aantal dieren. Bijvoorbeeld een variant waarbij een 
groei van het aantal dieren op een bedrijf uitsluitend is toegestaan: als het gehele 
mestoverschot van dit bedrijf wordt verwerkt, naar rato alle veehouders meer rechten 
toekennen op basis van de gerealiseerde mestverwerkingscapaciteit, (meer) 
groeimogelijkheden voor grondgebonden bedrijven. De projectgroep die werkt aan de 
uitwerking van een stelsel van melkveerechten verkent dergelijke varianten op dit moment 
niet.  
2 Het is bekend, uit berichten in de media, registraties bij DR en waarnemingen op 
melkveehouderijbedrijven, dat er melkveehouders zijn die anticiperen op de toekenning van 
melkveerechten op basis van ‘het aantal staarten’ op een nog vast te stellen peildatum. 
Deze ondernemers sorteren voor op een dergelijke methode van toekenning van 
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Andere uitgangspunten: 
• De toekenning van melkveerechten (de verdeelsleutel) moet plaatsvinden op 

basis van stabiele en bij de overheid en ondernemers gekende gegevens; 
• De verdeelsleutel moet transparant en voor een ieder herleidbaar zijn; 
• De verdeelsleutel moet resulteren in zo min mogelijk hardheidsgevallen; 
• De toekenning van melkveerechten en de daarop volgende uitvoering van het 

stelsel moet eenvoudig zijn, tegen zo laag mogelijke kosten voor uitvoering 
en handhaving en met zo min mogelijk regeldruk. 

 
5. Verdeelsleutel 
Doel van de verdeelsleutel is om op een eerlijke, transparante en efficiënte wijze 
melkveerechten toe te kennen aan melkveebedrijven op basis van kengetallen. 
 
Er moet worden voorkomen dat melkveehouders door de introductie van 
melkveerechten minder melkvee kunnen houden dan hun gebruikelijke, reguliere 
aantal. Dit zal als zeer onrechtvaardig worden beschouwd. Hoe ruimhartiger de 
verdeelsleutel, hoe minder het gevoel van onrechtvaardigheid zal zijn. Een te 
ruimhartige toekenning kan echter weer leiden tot een groei van de veestapel en 
daarmee van het mestoverschot en de daarbij behorende commotie in politiek 
opzicht.  
 
Een ander belangrijk punt om vooraf te bedenken is dat het voor melkveehouders 
niet verboden is om boven hun melkquotum te produceren. Het quotum is slechts 
bepalend als heffingvrije voet. Er zijn ondernemers die een bedrijfsstrategie 
hanteren waarbij bewust (zwaar) boven het individuele quotum wordt gemolken, 
met als gevolg een hoge superheffing na afloop van het quotumjaar. In die 
gevallen kan het quotum an sich niet bepalend zijn voor het aantal 
melkveerechten dat wordt toegekend. De verdeelsleutel dient rekening houden 
met deze bedrijven (zie voor een indicatie van het aantal overschrijdingen van het 
melkquotum bijlage 1). Daarbij zal als voorwaarde gelden dat een bedrijf 
structureel (bijv. drie opeenvolgende quotumjaren) een dergelijke overschrijding 
van het quotum moet hebben gerealiseerd. In alle andere gevallen is er sprake 
van een incidentele overschrijding. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om rechten onder melkveehouders te 
verdelen. De simpelste vorm is het toedelen op basis van het aantal melkkoeien 
dat er op het bedrijf is op het moment van invoeren van het stelsel. Een 
belangrijk nadeel daarvan is dat anticipatiegedrag wordt beloond en er daardoor al 
meteen aan het begin van het stelsel een groei van de hoeveelheid mest te 

                                                                                                                          
 
melkveerechten door nu een groter aantal melkkoeien aan te houden dan in de periode 
voordat melkveerechten werden aangekondigd als stok achter de deur.  
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verwachten is ten opzichte van het moment waarop u voor de eerste maal 
gesproken heeft over melkveerechten als ‘stok achter de deur’. 
 
Om dit te voorkomen wordt een verdeelsleutel voorgesteld die uitgaat van de 
historische efficiëntie van de ondernemer (de gemiddelde melkproductie per 
melkkoe in quotumjaar 2012/ 2013) en het melkquotum dat de ondernemer heeft 
op 15-2-2015 (datum waarop verkoop en lease van melkquotum in quotumjaar 
2014/2015 niet meer is toegestaan. Het quotum per bedrijf is vanaf dat moment 
gefixeerd). 
 
De voorgestelde verdeelsleutel is op hoofdlijnen als volgt: 
1. Het aan een bedrijf toe te kennen aantal melkveerechten wordt bepaald door 

het melkquotum dat in het quotumjaar 2014/2015 op het bedrijf rust te delen 
door de (referentie)melkproductie per koe van het bedrijf.  

2. De referentie-melkproductie per koe van een bedrijf is de gemiddelde 
melkproductie van een koe op dat bedrijf in het quotumjaar 2012/2013. Dit 
wordt berekend door de in die periode afgeleverde melkhoeveelheid te delen 
door het gemiddeld aantal aanwezig melkkoeien.  
Door 2012/2013 als basis te nemen voor de referentie-melkproductie per koe 
wordt voorkomen dat het opzettelijk aanhouden van meer melkkoeien in 
latere jaren (anticipatie) wordt beloond.  

3. Per bedrijf wordt bekeken of er sprake is van een bedrijfsstrategie met een 
structurele overschrijding van het op het bedrijf rustende melkquotum voor 
de quotumjaren 2011/12, 2012/13 en 2013/14 Dit wordt berekend door de 
hoeveelheid geleverde melk te vergelijken met het quotum in het betreffende 
quotumjaar. Als in alle drie de jaren quotumoverschrijding heeft 
plaatsgevonden, is de gemiddeld over deze jaren geleverde hoeveelheid melk, 
bepalend voor de toekenning van de melkveerechten. Is het op het bedrijf 
rustende melkquotum na 2012/2013 afgebouwd, dan is deze regel niet van 
toepassing.  
 

Alle voor de verdeelsleutel benodigde data om de berekeningen te kunnen 
uitvoeren zijn beschikbaar bij het PZ (quotum, afgeleverde melk) en Dienst 
Regelingen (gehouden aantal melkkoeien). 
 
In bijlage 2 zijn een aantal voorbeeldberekeningen opgenomen die inzichtelijk 
maken wat het effect is van de toegepaste verdeelsleutel. DR zal in de komende 
periode, in samenwerking met PZ, circa 50 tot 100 melkveebedrijven doorrekenen 
om te bezien wat de effecten zijn van de voorgestelde verdeelsleutel. 
 
6. Verbijzonderingen van de verdeelsleutel 
In een aantal gevallen zal de generieke verdeelsleutel niet toepasbaar zijn dan wel 
resulteren in een onrechtvaardige toekenning van rechten. Te denken valt aan: 
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1. Splitsing, overdracht en samenvoeging van melkveehouderijen in het 
referentiejaar 2012/13. Voorstel is bij een splitsing en overdracht de 
referentiehoeveelheid te hanteren van het oorspronkelijke bedrijf. Bij een 
samenvoeging wordt voorgesteld de gemiddelde referentiehoeveelheid van de 
twee samen te voegen bedrijven te hanteren; 

2. Ondernemingen die in het quotumjaar 2012/13 of later begonnen zijn met de 
levering van melk. Voor deze bedrijven is nog geen referentiehoeveelheid 
vast te stellen. Voorstel is om voor deze bedrijven de gemiddelde nationale 
melkproductie per koe als referentie te hanteren. De omvang van deze groep 
zal beperkt zijn; 

3. Omschakeling van reguliere naar biologisch bedrijfsvoering in de periode 
vanaf het referentiejaar 2012/13. Voorstel is om voor bedrijven die, blijkens 
registratie bij Skal, 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. 
 
Het is mogelijk een algemene hardheidsclausule op te nemen om eventuele 
schrijnende gevallen mee te adresseren. Dit wordt echter afgeraden, omdat het 
bezwaar en beroep van ondernemers kan uitlokken. 
 
7. Communicatie 
Mocht u medio november tot het besluit komen dat melkveerechten (en varkens- 
en pluimveerechten) voor een bepaalde periode nog noodzakelijk zijn, dan is het 
verstandig om op dat moment te communiceren 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 alvorens de melkveerechten definitief worden vastgesteld. Deze 
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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. Dit 
heeft vooral geresulteerd in verbouw en nieuwbouw van melkveestallen met een 
(veel) grotere capaciteit die tot 2015 veelal nog onvolledig wordt benut. 
Het stelsel zoals dit nu in voorbereiding is houdt geen rekening met deze 
categorie. Wel is er op hoofdlijnen nagedacht over een mogelijke voorziening, in 
het geval u wilt/moet besluiten tot het honoreren van extra melkveerechten: 
1. Generiek uitdelen: Iedere melkveehouderij krijgt een percentage extra 

melkveerechten toebedeeld. Bedrijven die op deze wijze meer rechten 
ontvangen dan noodzakelijk kunnen deze verkopen aan bedrijven die extra 
nodig hebben om hun grotere stalcapaciteit te vullen. Deze oplossingsrichting 
is uiterst problematisch in het kader van staatssteun. 

2. Erkennen/belonen niet benutte stalcapaciteit. Daarbij zijn drie categorieën te 
onderscheiden: bedrijven met oude (in bestaande, niet verbouwde stallen 
aanwezige) overcapaciteit, bedrijven met nieuwe overcapaciteit en bedrijven 
met extra capaciteit in voorbereiding (vergunning- of bouwfase). Lastig in 
deze is dat er geen centrale en inzichtelijke registratie van stalcapaciteit 
bestaat. De omgevingsvergunning geeft hierover onvoldoende uitsluitsel. 

3. Veilen: De overheid kan extra melkveerechten in de markt zetten door deze 
te veilen. Dit zal voor die bedrijven die hebben geïnvesteerd in extra 
stalcapaciteit als onrechtvaardig overkomen. Immers, ze hebben al 
geïnvesteerd in extra stalcapaciteit. Nu voelt het alsof ze dubbel worden 
gepakt. Ook bij deze optie rijzen staatssteunvragen. 

 
Een elegante oplossing lijkt niet mogelijk. Dat neemt niet weg dat de roep om een 
voorziening groot zal zijn op het moment dat besloten wordt dat melkveerechten 
ingevoerd worden. 
 
 

 
senior beleidsmedewerker programma mest 
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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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Bijlage 2: Voorbeeldberekening verdeelsleutel 
 
Voorbeeld 1: Melkveehouderij zonder structurele overschrijding van het 
melkquotum (zonder aankoop van extra melkquotum maar met de 
jaarlijkse generieke uitbreiding van 1%) 
 Quotumjaar 
 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 
Geleverde melk (in kilogrammen) 780.000 800.000 810.000 
Quotum (in kilogrammen) 790.000 797.900 805.880 
Gemiddeld aantal melkkoeien 95 99 101 
Overschrijding quotum nee ja ja 
in procenten -1,3% 0,3% 0,5% 
Gemiddelde overschrijding quotum in 3 
opeenvolgende quotumjaren 

0% 
(geen structurele overschrijding = 0%) 

Gemiddelde melkproductie per koe (in 
kilogrammen), de referentiehoeveelheid 

 8101,7  

    
Veronderstelde melkquotum op de 
referentiedatum van 15-2-2015 

 813.939  

    
Toe te kennen rechten per 1-4-2015  813.939 : 8202,0 + 0,0% = 100,5 = 101 
 
Voorbeeld 2: Melkveehouderij met een structurele onderschrijding van 
het melkquotum  (zonder aankoop van extra melkquotum maar met de 
jaarlijkse generieke uitbreiding van 1%) 
 Quotumjaar 
 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 
Geleverde melk (in kilogrammen) 700.000 710.000 720.000 
Quotum (in kilogrammen) 790.000 797.900 805.880 
Gemiddeld aantal melkkoeien 86 87 88 
Overschrijding quotum nee nee nee 
in procenten -11,4% -11,0% -10,7% 
Gemiddelde overschrijding quotum in 3 
opeenvolgende quotumjaren 

0% 
(geen structurele overschrijding = 0%) 

Gemiddelde melkproductie per koe (in 
kilogrammen), de referentiehoeveelheid 

 8160,9  

    
Veronderstelde melkquotum op de 
referentiedatum van 15-2-2015 

 813.939  

    
Toe te kennen rechten per 1-4-2015  813.939 : 8160,9 + 0,0% = 99,7 = 100 
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Voorbeeld 3: Melkveehouderij met geringe maar structurele 
overschrijding melkquotum (zonder aankoop van extra melkquotum maar 
met de jaarlijkse generieke uitbreiding van 1%) 
 Quotumjaar 
 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 
Geleverde melk (in kilogrammen) 840.000 855.000 895.000 
Quotum (in kilogrammen) 790.000 797.700 805.880 
Gemiddeld aantal melkkoeien 100 101 104 
Overschrijding quotum ja ja Ja 
in procenten 6,3% 7,2% 11,1% 
Gemiddelde overschrijding quotum in 3 
opeenvolgende quotumjaren 

8,2% 

Gemiddelde melkproductie per koe (in 
kilogrammen), de referentiehoeveelheid 

 8491,8  

    
Veronderstelde melkquotum op de 
referentiedatum van 15-2-2015 

 813.939  

    
Toe te kennen rechten per 1-4-2015  813.939 : 8491,8 + 8,2% = 103,7 = 104 
 
 
Voorbeeld 4: Melkveehouderij met zeer omvangrijke structurele 
overschrijding van melkquotum (vetmelker) 
 Quotumjaar 
 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 
Geleverde melk (in kilogrammen) 2.000.000 2.100.000 2.050.000 
Quotum (in kilogrammen) 40.000 40.000 40.000 
Gemiddeld aantal melkkoeien 210 220 215 
Overschrijding quotum ja ja Ja 
in procenten 4900,0% 5150,0% 5025,0% 
Gemiddelde overschrijding quotum in 3 
opeenvolgende quotumjaren 

5025% 

Gemiddelde melkproductie per koe (in 
kilogrammen), de referentiehoeveelheid 

 9545,5  

    
Veronderstelde melkquotum op de 
referentiedatum van 15-2-2015 

 40.000  

    
Toe te kennen rechten per 1-4-2015  40.000 : 9545,5 + 5025% = 214,8 = 215 
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Voorbeeld 5: Melkveehouderij zonder structurele overschrijding van het 
melkquotum, met aankoop van extra melkquotum van quotumjaar 
2012/13 en met de jaarlijkse generieke uitbreiding van 1% 
 Quotumjaar 
 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 
Geleverde melk (in kilogrammen) 780.000 800.000 820.000 
Quotum (in kilogrammen) 790.000 840.000 900.000 
Gemiddeld aantal melkkoeien 95 97 101 
Overschrijding quotum nee nee nee 
in procenten -1,3% -4,8% -8,8% 
Gemiddelde overschrijding quotum in 3 
opeenvolgende quotumjaren 

0% 
(geen structurele overschrijding = 0%) 

Gemiddelde melkproductie per koe (in 
kilogrammen), de referentiehoeveelheid 

 8191,1  

    
Veronderstelde melkquotum op de 
referentiedatum van 15-2-2015 

 950.000  

    
Toe te kennen rechten per 1-4-2015  950.000 : 8191,1 + 0,0% = 116,0 = 116 
 
  



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Sturing omvang veehouderij (vervolg)
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:03:30
Bijlagen: 2010-08-23 Dierrechten of MAO_discussienotitie_versie 2.1.doc

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 23 augustus 2010 13:50
Aan: @minez.nl>; 

@minez.nl>; @minez.nl>; 
@minez.nl>; @minez.nl>; 

@minvrom.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: RE: Sturing omvang veehouderij (vervolg)

Hierbij de beloofde notitie. In de notitie wordt dit keer niet stilgestaan bij de vraag of er volumesturing moet
komen maar hoe dit dient te gebeuren. We lopen dus voor de muziek uit want we weten nog niet wat nieuwe
minister, nieuw kabinet of nieuwe Kamer wenst.

In de notitie zijn twee stelsels ter hand genomen: Dierrechten en MAO's. Al tijdens het schrijven bleken er
intern twee kampen te bestaan: De MAO-adepten en de MAO-tegenstanders. Dat is zeer nuttig voor de
discussie. Want hoe groter de tegenstellingen, hoe scherper de discussie.

Conceptversies van deze notitie zijn tweemaal door  becommentarieerd. In de nu voorliggende versie heb ik
op een aantal plaatsen de discussie tussen  en mij laten staan. Benieuwd naar jullie mening op deze punten
(en of jullie kunnen zien tot welke kampen  en ik behoren. Moet niet moeilijk te achterhalen zijn).

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: di 17-8-2010 16:31
Aan: 

Onderwerp: Sturing omvang veehouderij (vervolg)

Tijd: dinsdag 24 augustus 2010 13:00-14:30 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: Zaal Maasduinen (LNV-hoofdgebouw)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Heren,

Het is al weer een tijdje geleden dat de Klankbordgroep Toekomstvisie Duurzame Veehouderij bijeen is
geweest (8 juli) en zich heeft uitgesproken over ondermeer de notitie van de werkgroep 'omvang'. De tijd staat
echter niet stil. In de media is het een en ander geschreven over het Capgemini-rapport, hebben NVV en LTO
zich geroerd over de wijze waarop na 2015 sturing gegegeven moet worden. Verder hebben VVD en CDA zich
broederlijk uitgesporkne tegen een voortzetting van een stelsel van dierrechten na 2015 (mits er evenwicht is op
de mestmarkt. Wat hieronder verstaan moet worden laten VVD en CDA in het midden).

Kortom, het rapport van Capgemini voldoet aan het doel, het voeden van een maatschappelijke discussie over
de omvang van de veehouderij.

5.1 lid 2 e
5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e 5.1 lid 2 e
5.1 lid 2 e 5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e 5.1 lid 2 e
5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e



Politiek gezien heerst er een stilte voor de storm. Het zomerreces in combinatie met de kabinetsformatie geven
tijdelijk wat lucht. De verwachting is echter dat nahet zomerreces de VC-LNV zeer snel een AO zal beleggen
met als onderwerp 'volumesturing'.

Het is daarom zaak ons voor te bereiden. Om die reden dit vergaderverzoek. In de agenda's kan ik zien dat een
ieder behalve  op dit tijdstip kan.  zijn agenda kan ik vanzelfsprekend niet inzien. , ik hoop dat
jouw agenda het toelaat.

Graag z.s.m. reactie.

Er volgt nog een notitie.

Groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: nota mestoverschrijding_2e versie
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:05:17
Bijlagen: 2010-02-25 nota mestoverschrijding_2e versie_ .doc
Prioriteit: Hoog

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 25 februari 2010 11:47
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: nota mestoverschrijding_2e versie
Urgentie: Hoog

Hierbij paar suggesties en opmerkingen in de tekst opgenomen.

 

Wat ik nog mis in de nota is één a twee alinea's waarin in de breedte de context geschetst wordt. In

paragraaf 3 komen wel de losse elementen aan bod, maar de samenhang daarin ontbreekt. Ik zou

paragraaf 3 daarom beginnen met een korte tekst waarin je de samenhang schetst. Iets in de trant

van: De dierlijke productie loopt op meerdere thema's tegen het plafond van de milieugebruiksruimte.

De maatregelen die genomen worden om binnen de milieugebruiksruimte te blijven zijn vaak

technisch van aard, kostbaar en lastig handhaafbaar. Technische oplossingen zijn daarnaast onzeker

in hun potentie voor de nabije toekomst (5 tot 10 jaar) wanneer de milieugebruiksruimte op de

verschillende thema's verder afneemt (gebruiksnormen, NEC-plafond, broeikasgassen, fijn stof)

terwijl de veehouderijsector de natuurlijke drive heeft om te blijven groeien. De voorgenomen

afschaffing van melkquotum en stelsel van dierrechten ontnemen per 2015 in ieder geval de

generieke barrieres om verder te groeien. Binnen dit spanningsveld spelen ook nog discussies over

dierenwelzijn, verduurzaming van de sector, dierziekten (nu de Q-koorts) en de ruimtelijke indeling

van het platteland (megastallen). Het nadenken over de periode na 2015 is net begonnen. De studie

naar sturingsinstrumenten om de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte bestaansrecht te geven

is een eerste aanzet van de minister van LNV. De discussie in de Tweede Kamer is tot op heden

vooral gevoerd door de linkerzijde van het politieke spectrum. De motie Polderman is echter een

eerste concrete actie vanuit een meerderheid van het Parlement om na te denken over de periode na

2015. De discussie over de toekomst (omvang) van de veehouderij zal geen gemakkelijke zijn. De

uitkomst zal mede afhangen van de uitkomst van de verkiezingen op 9 juni aanstaande en de

samenstelling van een nieuw te vormen Kabinet. Zeker is in ieder geval dat een deel van de

veehouderijsector volop aan het anticiperen is op de toekomst. Elk signaal nu zal voeding geven aan

de verwachtingen die men in de sector heeft over de periode na 2015. Dit betekent dat omzichtig

gehandeld dient te worden. Het verleden (de Wet Herstructurering Veehouderij) heeft laten zien dat

anticipatie op toekomstig beleid de overheid nog jarenlang voor de voeten kan lopen (ruim 10 jaar na

de WHV lopen er nog steeds rechtzaken).

Hoop dat je hier iets mee kan.

_____________________________________________

Van:     

Verzonden:      woensdag 24 februari 2010 17:41

223
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Aan:   

Onderwerp:      nota mestoverschrijding_2e versie

Collega's,

Graag een kritische blik op bijgevoegde nota. Weet dat VROM er (voordat het kabinet viel) een
stuk geharnaster in zat: met een sterke voorkeur voor opties b en c en zelfs een optie D die
inhoudt invoeren dierrechten voor melkveehouderij nu al. Ik heb optie D er ingehouden maar
afgezwakt.

Kan ik dit naar VROM sturen? Is het mogelijk om uiterlijk morgenmiddag te reageren?

Groet,

 << Bestand: nota mestoverschrijding_2e versie.doc >>
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hoe om te gaan met overschrijding mestplafond? 

 

   

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
In de derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2006-2009 is 
vastgelegd dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid mest het niveau van 
2002 gedurende genoemde periode niet mag overschrijden. En zelfde bepaling is 
vastgelegd in de derogatiebeschikking voor de jaren 2010-2013 [wellicht 
overvloedig om hier te noemen maar het plafond is ook in het derde en het vierde 
actieprogramma opgenomen. Dit is vooral van belang omdat de concept-
actieprogramma’s ook met het Parlement zijn gedeeld]. Uit de definitieve 
mestproductiecijfers over 2008 blijkt dat in 2008 de geproduceerde hoeveelheid 
fosfaat dat jaar 1,7% groter was dan in 2002. Voor stikstof bleef de productie 
onder het niveau van 2002. Voorlopige cijfers voorspellen ook voor 2009 een 
lichte overschrijding (0,6%) voor fosfaat van het plafond 2002. De cijfers over 
2009 worden pas definitief in het najaar van 2010. Van de grote diercategorieën 
zijn de varkens en de leghennen de overschrijders [het zijn geen ‘overschrijders’ 
want er zijn geen plafonds per categorie vastgesteld. Beter hier te spreken over 
categoriën die sinds 2002 substantieel gegroeid zijn in zowel dieraantallen als 
mestproductie]. U bent eerder over deze problematiek geïnformeerd (nota 
trcdl/2009/725, bijgevoegd).  
 
In deze nota verzoek ik u om aan te geven welke consequenties moeten worden 
verbonden aan de overschrijding van het mestproductieplafond in 2008 en de 
geprognotiseerde overschrijding voor 2009. De overschrijding in 2008, de 
waarschijnlijke overschrijding in 2009 en uw reactie zullen verwerkt worden in de 
door de Tweede Kamer gevraagde brief over de stand van zaken mestbeleid ter 
voorbereiding op het AO Mestbeleid van 25 maart a.s. en zullen ook in de 
communicatie met de Europese Commissie verwerkt worden.  
Minister Huizinga van VROM ontvangt een vergelijkbare nota met dezelfde opties 
voor de beleidsreactie waarover u en Minister Huizinga het eens moeten worden. 
 
In §2 vindt u mijn advies. §3 geeft de meest relevante feiten en ontwikkelingen 
weer in aanvulling op de hiervoor genoemde eerdere nota. In §4 beschrijf ik 
opties om te voorkomen dat de mestproductie in de toekomst opnieuw boven het 
voorgeschreven plafond komt, met hun voor- en nadelen.  

Met opmerkingen Uit de cijfers op Statline maak ik 
nu op dat het om 1,1% gaat. In 2002 was het 172.923 ton 
fosfaat, prognose voor 2009 is 174.905 ton 
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2. Advies 
U wordt geadviseerd te kiezen voor optie A. Dit betekent concreet:  
- U neemt nu geen besluit over de inzet van extra instrumenten om de 

mestproductie in te tomen. Hoewel er (ook juridisch) mogelijkheden zijn om 
op korte termijn de mestproductie af te remmen (afromen dierrechten bij 
overdracht en geen uitbreiding melkquota, zie opties B en C in §4), zijn in de 
Tweede Kamer de meningen over inzet van deze instrumenten waarschijnlijk 
zeer verdeeld.  

- U informeert de Europese Commissie over deze lijn en u geeft aan dat reeds 
ingezet beleid al een temperend effect zal hebben op de mestproductie (zie 
optie A). Mocht de Europese Commissie aangeven dat ze alsnog op korte 
termijn aanvullende actie verwacht, dan kan dat alsnog reden zijn om actie in 
de lijn van optie B of C te ondernemen.    

- U gaat door met studie naar wat te doen in 2015 als dierrechten en melkquota 
vervallen, en u betrekt daarin de mogelijkheden om eerder al extra 
beperkingen op te leggen aan de veehouderij om het probleem van de 
overschrijding van de mestproductieplafonds te tackelen (zie optie D). 

 
3. Relevante ontwikkelingen 
a. Mestproductie en veestapel: definitieve cijfers 2008, voorlopige cijfers 

2009; verwachtingen komende jaren 
Het CBS heeft in oktober 2009 de definitieve cijfers over de mestproductie 2008 
vastgesteld. Deze gegevens zijn openbaar, maar nog niet aan de Tweede Kamer 
gemeld. CBS stelde vast dat de fosfaatproductie in 2008 bijna 2 procent (3 
miljoen kg) hoger uitkomt dan het in de derogatiebeschikking vastgelegde 
plafond. De stikstofuitscheiding blijft onder het plafond. De belangrijkste oorzaak 
voor de groei van de fosfaatproductie ten opzichte van voorgaande jaren is de 
uitbreiding van de rundvee-, varkens– en pluimveestapel. Kijkend naar individuele 
sectoren zijn het echter de varkenshouderij en de leghennensector die fors meer 
fosfaat produceren dan in 2002. De rundveehouderij produceert weliswaar in 2008 
meer stikstof en fosfaat dan in voorgaande jaren, maar produceert minder dan in 
2002. Van de andere dierlijke sectoren produceren verder alleen de paarden en 
pony’s meer stikstof en fosfaat dan in 2002. 
 
Eind december 2009 heeft CBS voorlopige cijfers over 2009 gepubliceerd. Die 
laten voor 2009 opnieuw een lichte overschrijding van het plafond voor fosfaat 
zien. De definitieve cijfers over 2009 komen pas beschikbaar in najaar 2010. 
Opvallend aan de voorlopige cijfers is dat (anders dan verwacht in nota 
trcl/2009/725) grosso modo de veestapel verder blijft groeien maar de 
mestproductie uitgedrukt in stikstof en fosfaat daarbij achterblijft. De 
mestproductie zit echter zeer dicht onder of boven het afgesproken plafond. Ook 
in de prognose voor 2009 zijn het de varkenshouderij en de leghennensector die 
meer stikstof en fosfaat produceren dan in 2002.  
Het is niet aannemelijk dat er aan de cijfers over de veestapel veel verandert 
aangezien deze gebaseerd zijn op de meitelling 2009. De cijfers over de 
mestproductie kunnen nog aanzienlijk veranderen zodra de gegevens over het 
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rantsoen definitief zijn (bij de voorlopige cijfers over 2009 wordt gerekend met 
het rantsoen over 2008). 
 
Voor de periode na 2010 valt te verwachten dat het mestproductieplafond blijvend 
reden tot zorg zal geven. De nog door te voeren uitbreiding van het melkquotum 
de komende jaren (1% per jaar t/m 2014), de tendens dat quota licht 
overschreden worden en de zeer hoge benutting van dierrechten resulteren in een 
constante druk naar boven. Deze druk zal gecompenseerd moeten worden met 
maatregelen om de excretie (door voermaatregelen) of de mestproductie terug te 
dringen. Of dit zal lukken is geheel afhankelijk van de sector.  
 
b. Nieuwe derogatie is verleend, ondanks berichten over overschrijding 

mestplafond in 2008 
Op 5 februari jl. is de nieuwe derogatiebeschikking voor de jaren 2010 tot en met 
2013 door de Europese Commissie gepubliceerd. In april 2009 is de Europese 
Commissie geïnformeerd over de op dat moment op basis van voorlopige cijfers 
geconstateerde overschrijding voor fosfaat van het mestplafond 2008. In juni 
2009 heeft Nederland op verzoek de Europese Commissie een notitie toegestuurd 
met daarin een nadere analyse van de (voorlopig vastgestelde) overschrijding. In 
deze notie is onder andere de volgende toezegging opgenomen:  

“Mocht uit de definitieve cijfers over de mestproductie van 2008 of jaren daarna 
blijken dat er sprake is van een overschrijding van het mestproductieplafond, 
dan zal Nederland de definitieve cijfers zodra deze beschikbaar zijn, 
vooruitlopend op de derogatierapportage, aan de Commissie melden en 
voorstellen aan de Commissie voorleggen voor passende aanvullende 
maatregelen om de mestproductie zo snel mogelijk tot onder het niveau van 
2002 te krijgen.” 
  

Op deze notitie is geen reactie ontvangen van de Europese Commissie. De notitie 
heeft geen merkbare invloed gehad op de afronding van de procedure voor het 
verkrijgen van een nieuwe derogatie. De Commissie is echter nog niet formeel 
geïnformeerd over de definitieve mestproductiecijfers over 2008. 
Mestproductiecijfers maken onderdeel uit van de jaarlijkse derogatierapportage 
aan de Commissie (verplichting volgend uit de beschikking). Met de eerstvolgende 
rapportage in juni 2010 zullen de mestproductiecijfers over 2008 in ieder geval 
aan de Commissie gemeld worden. De definitieve overschrijding voor fosfaat is 
hoger dan de met de Commissie gecommuniceerde voorlopige cijfers.  
 
Voortdurende overschrijdingen van dehet mestproductieplafonds de komende 
jaren zaullen een nieuwe derogatie voor de jaren 2014-2017 in gevaar kunnen 
brengen. Bovendien brengen deze de realisatie van het NEC-plafond voor 
ammoniak en de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen in gevaar. 
Aangezien de onderhandelingen over de nieuwe derogatie zullen plaatsvinden eind 
2012/begin 2013 en de definitieve cijfers over een afgesloten jaar pas ruim 9 
maanden na de afloop van het jaar beschikbaar zijn, betekent dit dat uiterlijk in 
2011 de mest-productie weer overtuigend tot onder het productieplafond gebracht 
moet zijn.  

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen  Erg stellig. We hebben het hier 
over een zeer lichte overschrijding die ook nog eens binnen 
de nauwkeurigheidsmarges van dit soort berekeningen valt. 
Voortdurende overschrijding zal allicht de 
onderhandelingen over een nieuwe derogatie lastiger 
maken. Maar om hieruit te concluderen dat uiterlijk in 2011 
de mestproductie onder het productieplafond MOET zijn 
gebracht drukt een zware stempel op de besluitvorming. 
Want eigenlijk geef je hiermee het signaal aan de beide 
bewindslieden dat ze niet kunnen afwachten en dat ze voor 
B of C moeten kiezen. 
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c. Verschuiving van varkensrechten naar Brabant  
Uit gegevens van Dienst Regelingen blijkt dat er een verschuiving gaande is van 
varkensrechten naar de provincie Noord-Brabant. Dit is mogelijk een verklaring 
voor het feit dat de benutting van varkensrechten een ongekend hoog niveau van 
bijna 100% heeft bereikt: waarschijnlijk worden niet-benutte rechten opgekocht 
door Brabantse veehouders en ook daadwerkelijk benut. Overigens betekent de 
verschuiving van geregistreerde rechten naar Noord-Brabant niet automatisch dat 
hiermee ook de productie van varkens naar deze provincie verschuift. Dienst 
Regeling voert hier momenteel een analyse op uit. 
De Provincie Noord-Brabant heeft signalen afgegeven dat men voorstander is van 
herinvoering van de compartimentering van de dierrechten om de instroom van 
varkens te bemoeilijken. Alleen al de discussie hierover leidde tot een stijging van 
de prijs van dierrechten. 
 
d. Uitbreiding melkquotum 
Geen nieuw feit maar zeer relevant is de voor april 2010 op de rol staande 
uitbreiding van het melkquotum. Ondanks het zeer slechte jaar 2009 is de 
melkveehouderij in 2009 toch nog gegroeiduitgebreid. Die uitbreidinggroei zal ook 
in 2010, met het verder uitbreiden van het melkquotum, waarschijnlijk doorgaan.  
 
e. Ontwikkelingsperspectieven varkenshouderij 
In een conceptstudie van het LEI wordt de verwachting uitgesproken dat de 
varkenshouderij fors zal krimpen als gevolg van de slechtere concurrentiepositie 
veroorzaakt door hogere kosten voortvloeiend uit milieu- en dierenwelzijnseisen. 
De Rabobank is minder pessimistisch en voorspelt wel een forse krimp van het 
aantal bedrijven, maar niet van het aantal dieren. De varkenshouderij heeft zich 
altijd veerkrachtig getoond. Geheel vertrouwen op een koude sanering om de 
mestproductie tijdig terug te dringen is daarom risicovol. 
 
f. Studies naar vervallen dierrechten/melkquota 
Het onderzoek van Cap Gemini/Alterra naar instrumenten om de veehouderij in 
2015 in de greep te houden is in volle gang. Eerste concepten van de resultaten 
zijn gepresenteerd. Qua directe effectiviteit voor de aanpak van milieuproblemen 
scoort een systeem van dierrechten goed. Qua integrale aanpak van milieu-
problemen scoort een aanpak gebaseerd op verplichte managementsystemen 
goed. Het systeem is nog zo nieuw dat invoering in 2015 niet reëel is. Cap Gemini 
schaaft aan haar onderzoek op grond van het geleverde commentaar. U heeft 
eerder aan de Tweede Kamer toegezegd het eindrapport inclusief Kabinetsreactie 
uiterlijk dit voorjaar aan te bieden. 
De Tweede Kamer heeft in de motie Polderman gevraagd om een onderzoek naar 
de economische, sociale en milieugevolgen van het vervallen van de dierrechten in 
2015. Dit onderzoek wordt op korte termijn door het LEI gestart. 
 
g. Bereiken Natura2000 en andere milieu- en natuurdoelen 

Met opmaak: Onderstrepen

Met opmaak: Onderstrepen

Met opmerkingen [  Uitbreiding melkveehouderij en 
uitbreiding melkquotum in één zin is wat verwarrend 
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De omvang van de veestapel en de geproduceerde hoeveelheid mest is niet alleen 
relevant in het mestdossier, maar ook voor de ammoniakemissie (en daarmee het 
bereiken van de Natura2000 doelen) en de emissies van broeikasgassen. 
In het AO over Natura2000 van 16 februari jl. heeft u aangegeven voor de zomer 
een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te willen presenteren. In 
dat kader zal ongetwijfeld ook de discussie worden aangezwengeld over 
mogelijkheden om de omvang van de veestapel dan wel de emissies van die 
veestapel te (regionaal) te beteugelen. 
 
h. Q-koorts 
De uitbraak van q-koorts lijkt de reeds gaande discussie over de veehouderij in 
Nederland te versterken. Die discussie raakt direct aan het al dan niet ingrijpen in 
de veestapel/mestproductie.  
 
4. Opties 
Wat zou u kunnen doen in reactie op de geconstateerde overschrijding van het 
mestproductieplafond 2008 en de geprognotiseerde overschrijding in 2009? 
 
A.  Op dit moment geen actie ondernemen; vertrouwen op reeds in gang gezet 
beleid.  
Argumenten vóór: 
+ In het mestbeleid zijn een aantal prikkels ingebouwd voor veehouders om de 

productie van fosfaat en stikstof te beperken om zo te voorkomen dat kosten 
gemaakt moeten worden voor mestafvoer:  
• de scherper wordende fosfaatgebruiksnormen zullen melkveehouders 

prikkelen om de fosfaatexcretie te verminderen; 
• de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest prikkelt melkveehouders om de 

stikstofexcretie te verlagen. De toenemende populariteit van het gebruik 
van het instrument van de bedrijfsspecifieke excretie (die boeren beloont 
die minder stikstof produceren dan volgens de forfaits) duidt hier ook op. 
Deze prikkels lijken effectiever in de melkveehouderij dan in de intensieve 
veehouderij waar afvoer (export) van mest nog steeds de voorkeur heeft.  

+ U heeft aangekondigd dat u in het kader van Natura2000 voor de zomer de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zult presenteren. In dat kader zullen 
maatregelen moeten worden vastgelegd ter vermindering van de ammoniak-
emissie uit de veehouderij. Dit kan ook gevolgen hebben voor de 
mestproductie (verlagen stikstofexcretie door voermaatregelen).  

+ Het mestbeleid heeft ook als effect dat gezocht wordt naar oplossingen voor 
het teveel aan dierlijke mest. Mestverwerking komt op, maar staat nog in de 
kinderschoenen; de export van mest en het verminderen van de kunstmestgift 
zijn maatregelen die door ondernemers in de praktijk op steeds grotere schaal 
worden ingezet en daarmee ook de negatieve gevolgen van het teveel aan 
dierlijke mest beperken. 

Argumenten tegen: 
- Deze aanpak geeft geen zekerheid dat niet ook in 2010 de mestproductie het 

plafond overschrijdt; dit is relevant aangezien eerdere verwachtingen over dat 
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2008 een piekjaar zou zijn voor wat betreft aantallen dieren niet blijken uit te 
zijn gekomen: in 2009 is de veestapel verder gegroeid. 

- Deze benadering zou als passief en afwachtend kunnen worden beschouwd. 
- Mestexport als ‘verzachtende omstandigheid’ is een risicovolle oplossing 

omdat Nederland hiermee sterk afhankelijk is van de acceptatie van mest 
elders.  

- De kans bestaat dat de Europese Commissie deze beleidsreactie onvoldoende 
vindt, waardoor zowel de zojuist verleende derogatie in gevaar kan komen. 
Het kan ook een schaduw werpen op eventuele derogaties in de toekomst.  

 
B. Afromen van dierrechten bij verkoop dierrechten of bedrijfsoverdracht  
In de Meststoffenwet is in artikel 32 de mogelijkheid opgenomen om, als op 
landelijk niveau de omvang van de productie van dierlijke meststoffen afkomstig 
van varkens of van pluimvee de omvang van die productie in 2002 overschrijdt, 
en als dit ook geldt voor de totale omvang van de productie van dierlijke 
meststoffen, bij overdracht van varkensrechten of pluimveerechten tot maximaal 
25% af te romen. De totale hoeveelheid dierrechten neemt daarmee af. Artikel 33 
biedt de mogelijkheid om bij bedrijfsoverdracht tot 25% af te romen.  
 
Argumenten vóór: 
+ Is een effectief instrument om de groei van de mestproductie uit de 

varkenshouderij en de pluimveehouderij af te remmen of zelfs te stoppen. 
Argumenten tegen: 
- Inzet van deze maatregel kan tot forse politieke discussie leiden: moeten 

alleen de varkenshouderij en pluimveehouderij opdraaien voor de te hoge 
productie terwijl het mestproductieplafond een voorwaarde is voor de 
derogatie voor de melkveehouderij?  

 
C. Uitbreiding van het melkquotum niet laten doorgaan en/of voorwaardelijk 
maken van verlagen excreties 
Tot 2015 is er de mogelijkheid om het melkquotum jaarlijks een procent uit te 
breiden. Een lidstaat kan er echter voor kiezen om een uitbreiding niet door te 
laten gaan. 
 
Argumenten vóór: 
+ Is een effectief instrument om de groei van de mesthoeveelheid af te 

remmen. 
+ Voorkomt dat de melkveesector verder groeit en dat het probleem dat 

opgelost moet worden alleen maar groter wordt voordat er bijgestuurd wordt 
om de productie binnen de milieugebruiksruimte te brengen. 

+ Hiermee geeft u een duidelijk signaal af dat het menens is. U heeft eerder 
aangegeven dat uitbreidingen van het melkquotum wel moeten passen binnen 
de milieurandvoorwaarden.   

+ Deze maatregel is gericht op de sector die het meest (directe) belang heeft bij 
de derogatie: de melkveehouderij.  

 
Argumenten tegen: 
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- Ook al groeit de melkveehouderij, de sector produceert niet meer mest dan in 
2002. Vanuit de melkveehouderij zal gevraagd worden waarom niet die 
sectoren worden aangepakt die meer produceren dan in 2002. 

- U doet een ingreep terwijl u de positieve effecten van ingezet beleid niet 
afwacht; het verwijt kan gemaakt worden dat u die ontwikkeling onvoldoende 
kans geeft. 

- Aankondigen dat mogelijk een uitbreiding van de melkquota niet doorgaat, 
kan u het verwijt opleveren dat u ondernemers in onzekerheid laat. 
Tegelijkertijd legt u de relatie met het overschrijden van de milieugebruiks-
ruimte waar u al eerder op heeft gewezen. 

 
D. Ontwikkelen van aanvullende instrumenten om de mestproductie te verlagen. 
Naast of in plaats van de onder B. en C. genoemde instrumenten kunnen 
aanvullende instrumenten ontwikkeld worden om sturing te kunnen geven aan de 
mestproductie/veehouderij. Dit is ook het doel van de in uitvoering zijnde studie 
naar sturingsinstrumenten (het in §3 genoemde Cap Gemini onderzoek). In dit 
onderzoekstraject kan eventueel ook gekeken worden naar inzet van 
instrumenten eerder dan 2015.  
Instrumenten waar Cap Gemini aan denkt zijn doorgaan met stelsels van 
dierrechten, en invoeren verplichte managementsystemen (of combinaties 
daarvan). In de interne discussie over deze opties is inmiddels echter ook het 
alternatief van invoeren van verplichte grondgebondenheid (en daarmee gepaard 
gaande extensivering) voor in elk geval de melkveehouderij in zicht gekomen. 
 
Gelet op de fundamentele aard van de hiermee samenhangende beslissingen ligt 
het voor de hand dat besluitvorming hierover na de verkiezingen plaatsvindt. 
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1. Aanleiding 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstukken I I 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 wetteli jk 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 
over de reikwijdte van het nieuwe stelsel: 'elk veehouderijbedrijf met melkvee valt 
onder het stelsel'. De brief laat daarmee ruimte om ook andere diersoorten dan omvangen BBR 
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melkvee - op gemengde veehouderijbedrijven^ - onder de werking van het stelsel 
te brengen. 

Voorstel 1: Alleen melkvee^ valt onder de werking van het nieuwe stelsel. Andere 
diersoorten op gemengde bedrijven vallen bulten 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 verplichting 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 het fosfaatoverschot over het kalenderjaar 
2013. 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. Daardoor is er een moment waarop de referentie onherroepelijk is. Voor 
het afgeven van een beschikking dient RVO.nl op basis van beschikbare gegevens 
een referentie 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. 

' Gemengde melkveebedrijven: circa 20% van de veehouderijbedrijven met melkvee heeft 
één of meerdere andere diersoorten dan melkvee op het bedrijf. 
^ De huidige Meststoffenwet kent geen definitie van de diersoort 'melkvee', uitsluitend een 
definitie van de diersoort 'rund', met een uitsplitsing naar verschillende diercategorieën. 
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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 dit najaar 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 zi jn: 
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, e t c ) . Gegevens over het aantal 
melkkoeien Is uit de GDI-opgave te halen. Dit betreft een 
momentopname (In te dienen tussen 1 april en 15 mei) van het aantal 
gehouden melkkoeien. 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 
melkkoeien. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke situatie. 

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. 
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. 

Voorstel 5: Het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien in 2013 wordt vastgesteld 
op basis van de gegevens uit I&R-rund en de GDI. 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 uit de berekening 
van RVO.nl blijkt. Ultiem rest de ondernemer bezwaar en beroep op de 
uiteindelijke beschikking. 

Bij de keuze voor het kalenderjaar 2013 als referentiejaar dient opgemerkt te 
worden dat het aantal melkkoeien in dat jaar fors gestegen is ten opzichte van 
voorgaande jaren en ook in relatie tot het beschikbare hoeveelheid melkquotum. 
Melkveehouders hebben voorgesorteerd op het afschaffen van de melkquotering 
en/of de verwachting van de introductie van melkveerechten. De toename van het 
aantal melkkoeien bedroeg tussen 2012 en 2013 tussen de 4 en 5%. Dit betekent 
dat de referentie relatief hoog zal uitvallen in vergelijking met fosfaatproductie en 
fosfaatoverschot in voorgaande jaren. 
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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 zi j , 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 door RVO.nl gebeurt op basis van forfaits. 
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). 
Met BEX kunnen melkveehouders op bedrijfsniveau een mineralenbalans 
opstellen. Daaruit volgt onder meer de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie^. 
Voordeel van de BEX is dat voermaatregelen zich 'uitbetalen' in een lagere 
bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie en daarmee in een lagere fosfaatproductie. 
Boeren die minder fosfaatproductie realiseren maken minder kosten voor afvoer 
van fosfaat. 

Boeren die een excretie realiseren die op of boven het wettelijke forfait ligt, zullen 
het gebruik van BEX achterwege laten. Boeren die een lagere excretie realiseren 
dan de forfaitaire excretie, zullen gebruik maken van BEX. 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 

^ BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 
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wettelijke forfaits. De op de wettelijke excretieforfaits gebaseerde referentie op 
dergelijke bedrijven zal daardoor hoger zijn dan de werkelijke 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 over 2013 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. 

Ontwikkelinqrichting 2: voer 
Op basis van de BEX heeft dit bedrijf 10% winst geboekt ten opzichte van het 
wetteli jke 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. 
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Inmiddels gebruikt circa 65% vah de melkveehouders BEX. Dit percentage komt 
redelijk overeen met het aantal rnelkyèebedhjven dat op dit moment op 
bedrijfsniveau'een fosfaatoverschot produceert (circa 70%). Op basis van 
gegevens uit hét 'derogatiemeetnetén cijfers van het CBS kan (voorzichtig) 
geconcludeerd worden dat.het verschil tussen de wetteli jke forfaits en de 
Bedrijfspecifieke Excretiès op'dit moment circa 10% bedraagt. De potentiële 
hoeveelheid lucht in het stèlselè bedraagt daarmeè ook deze 10%. 

De hoeveelheid .lucht in het stelsel kan gereduceerd worden door de wetteli jke 
exretieforfaits naar béneden bij te stellen. Dit is pok gerechtvaardigd gezien de 
ontwikkelingen van de afgélópen jaren in het voerspoor. Het wetteli jke 
excretieforfait vertegenwoordigà'de gemiddelde fosfaatexcretie in de praktijk. 
Door hefef fèct van het voerspoor is dit.gemiddelde gedaald. Door de • 
excretieforfaits aan te passen kan éen déèl van de circa 10% lucht In het stelsel 
worden voorkomen, maar niet helemaal.. Er zullen altijd melkveebedrijven zijn die 
een lagere excretie realiseren dan het forfait, ook éls dit forfait meer In 
overeenstemming is gébracht met de huidige praktijk. 

Voorstel 6: In het nieuwe stelsel vasthouden aan staand beleid om het voerspoor 
te stimuleren; door ondernemers de ruimte te bieden hun fosfaatproductie te 
verantwoorden mét BEX. Dit heeft als consequèhtie dat ' lucht' In het stelsel wprdt 
gebracht. De sector kan hierdoor meer melkkoeien gaan-houden, zonder dat zij 
daarvoor extra grond hoeven te'verwerven of extra mest hoeven te laten 
.verwerken: Een zekere mate van.lucht in het stelsel is inherent verbonden aan .de 
kèiJze voor een stelsel met een forfaitaire rèferentie èn een bedrijfsspecifieke 
verantwoording. Voorgesteld wordt de wettelijke excretieforfaits meer In 

.overeenstemming te brengen niet de fosfaatexcretie zoals deze In de,praktijk 
wordt gerealiseerd. 

2.3.2 Overwegingen 
Lucht In het stelsel is onvermijdelijk, maar zal ook leiden tot kritiek. Immers, 
potentieel kunnen melkveehouders meer melkkoeien gaan'houden, zonder dat zij 
daarvoor vanuit dit nieuwe stelsel^aanvuNende maatregelen hoeven te treffen. 
Vooral In de pluimvee- en varkenshouderij kan dit verkeerd vallen, In die sectoren 
geldt:met de verlenging'van dé dierrechten immers een hard plafond. Groei van 
individuele bedrijven is. in die sectói-en. mogelijk, maar alleen door aanschaf Van 
dierrechten. Milieuorganisaties zullen vyijzén op de mogelijke negatievetJ' 
neveneffecten ,van een uitbreiding van het aantai melkkpeièn, zoals een toename 
van methaan," broeikasgassen,en afname van de weidegang door intensivering 
(meer koeien zonder uitbreiding grond). 

Ondernemers die een bedrijfsspeGifieke excretie realiseren die lager ligt dan het 
wettèli jke forfait hebben dit gerealiseerd door actief Ih te zetten op een efficiënt 
mineralenmanagèment (minderJnput eri een betere benutting van minéralen). Dit 
Is ten goede gekomen aan dé ohdernèmer zelf: In het kader vari het stelsel van 
gebruiksnormen is minder mestafvoer noodzakelijk en in het kader .van de 
verplichte mestvèrwerking en het nieuwè stelsel is sprake van een lager 
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fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Zo beredeneerd creëert de 'lucht' In het stelsel 
productieruimte waar geen extra grond of mestverwerking tegenover staat, maar 
deze komt wel ten goede aan die ondernemers die al actief mineralenmanagement 
op hun bedrijf hebben toegepast. 
Efficiënt mineralenmanagement is ook gunstig voor de realisatie van de doelen 
van het mestbeleid, vanwege een dalend overschot en daarmee een vermindering 
van de druk op de mestmarkt. Een toename van het aantal melkkoeien zet wel 
druk op de realisatie van overige milieudoelen. Dit geldt met name op de kortere 
termijn vanwege de te verwachten snelle toename van het aantal melkkoeien 
vanaf 1 april 2015. Uit de ex ante beleidsevaluatie van het PBL en WUR blijkt 
echter dat, met het lopende en aangekondigde milieubeleid, de verwachte 
toename van het aantal melkkoeien tot 2020 van 9% geen negatieve gevolgen zal 
hebben op de realisatie van de milieudoelen. 

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 fosfaatproducties 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 
fosfaatproductie 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. 

Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX nog te 
wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om op een lagere excretie uit te 
komen dan feitelijk het geval is. De in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer moet 
hier verandering in brengen. De kringloopwijzer ziet op de hele 
mineralenkringloop op een bedrijf en niet alleen een deel, zoals de BEX. Een te 
gunstig ingevuld BEX levert ook In de kringloopwijzer nog steeds een lage 
fosfaatexcretie op, maar verderop in de kringloop pakt dit ongunstig uit voor de 
ondernemer. In de kringloopwijzer schiet de ondernemer zich in zijn eigen voet als 
hij de BEX niet naar waarheid invult. 

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. 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. 

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 zal afnemen. Belangrijke 
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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 wordt op korte termijn geïnformeerd over het effect van de bedrijfsgebonden 
referentie. 

 
senior beleidsmedewerker programma mest 

Pagina 8 van 8 

5.1 tweede lid e



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Nota Stas rund-/melkveerechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:01:06
Bijlagen: DOMUS-#13057089-v1-Wetsvoorstel_invoering_rund-_melkveerechten.DOC

Van:  
Verzonden: donderdag 4 april 2013 12:31
Aan: 

 
CC:  
Onderwerp: Nota Stas rund-/melkveerechten
Collega's,

Vorige week hebben we (in beperkte samenstelling) afgesproken dat ik een aanzet zou maken voor

een besluitvormende nota aan de Stas voor twee kernvragen bij de uitwerking van een stelsel van

dierrechten voor andere diercategorieën dan varkens en pluimvee:

= Welke diercategieën?

= Wil de Stas met een stelsel van productierechten voor melkvee actief toewerken naar

grondgebondenheid.

Bijgevoegd een eerste poging. Ik wil de concept-nota bespreken volgende week in ons regulier twee-

wekelijks overleg, maar ontvang graag al schriftelijk commentaar. Graag aanleveren uiterlijk komende

maandag 12:00 uur. Ik stuur dan eind van die dag een nieuwe versie ter bespreking op woensdag.

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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Aan de Staatssecretaris 
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Bijlage(n) 
 

Ontvangen BBR 

 
 
Parafenroute 

  
 
1. Aanleiding 
Per brief van 18 januari van dit jaar (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 8) 
heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over uw voornemens met het 
wetsvoorstel verantwoorde mestafzet. Met genoemde brief heeft u de Tweede 
Kamer tevens de route uitgestippeld voor het beleid dat vanaf 1 januari 2015 van 
kracht moet zijn. U schetst daarvoor drie beleidsopties. Eén van deze opties 
behelst verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot, 
aangevuld met productierechten voor varkens en pluimvee (voortzetting huidige 
stelsel) en introductie van productierechten voor rund-/melkvee. Eind dit jaar 
moet de keuze gemaakt worden, mede gevoed door 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 
heeft u aan de Kamer gemeld dat u niet zal wachten met de voorbereidingen van 
de voor de introductie van deze rechten benodigde wijziging van de 
Meststoffenwet. 
 
Bij de uitwerking van een stelsel van productierechten voor rund-/melkveerechten 
stuit de ambtelijke projectgroep (EZ, I&M) op een aantal fundamentele 
vraagstukken. Besluitvorming over deze vraagstukken in een vroeg stadium 
bepaalt in sterke mate de richting en complexiteit van het uit te werken stelsel 
(en de benodigde wijziging van de Meststoffenwet). Met deze nota wordt u een 
tweetal vraagstukken voorgelegd, voorzien van advies. U wordt gevraagd akkoord 
te geven op deze adviezen.   
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2. Ter besluitvorming 
• Afbakening: U wordt geadviseerd om, naast het reeds bestaande stelsel van 

productierechten voor varkens en pluimvee (kippen en kalkoenen), uitsluitend 
een stelsel uit te werken voor melkvee, exclusief jongvee. Dit betekent dat er 
geen productiebegrenzing wordt voorbereid voor vleesvee (runderen), geiten, 
schapen en kleinere diercategorieën (nertsen, konijnen, herten, fazanten, 
eenden, etc.). 

• Grondgebondenheid: U wordt geadviseerd om bij de uitwerking van een 
stelsel van productierechten voor melkvee niet actief toe te werken naar 
grondgebondenheid van deze sector en geen onderscheidt te maken tussen 
grondgebonden en niet grondengebonden melkveerechten. 

 
3. Toelichting 
 
3.1 Algemeen 
In de Kamerbrief van 18 januari jl. is optie 3 als volgt geformuleerd: 
“Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten: de varkens- en 
pluimveerechten blijven ook vanaf 2015 in stand. Daarbij ligt het, om 
ongecontroleerde groei van de rundveesector te voorkomen en vanuit oogpunt 
van rechtsgelijkheid, voor de hand om ook voor rund-/melkvee een rechtenstelsel 
te introduceren. Ook dit zal een nieuw wetsvoorstel vereisen. De dierrechten 
leggen zowel nationaal als op bedrijfsniveau een maximum op het totaal aantal te 
houden dieren. Indien deze optie wordt gekozen, zal deze moeten worden 
uitgevoerd binnen de afspraken ten aanzien van regeldruk in het regeerakkoord, 
inhoudende een ambitieuze taakstelling voor juist een reductie van de totale 
regeldruk”.  
 
3.2 Afbakening stelsel van productierechten 
Met het huidige nationale stelsel van varkens- en pluimveerechten en de Europese 
melkquotering wordt bijna 90% van de dieraantallen – en daarmee de  
fosfaatproductie - gereguleerd (zie tabel 1). 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. 
 
Andere diercategorieën laten, ondanks dat zij niet gebonden zijn aan een 
productieplafond, over het algemeen geen opwaartse trend zien (behoudens 
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 

                                                
 
1 Tussen 2000 en 2011 is aantal stuks jongvee met iets meer dan 8% afgenomen, het aantal 
melkkoeien met 2,2%. 
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champignonsubstraat en wordt, na de champignonteelt, geëxporteerd. De 
bijdrage van konijnen en nertsen aan de totale fosfaatproductie is minder dan 1%. 
 
 

 Fosfaatuitscheiding Percentage Fosfaatuitscheiding Trend 
  (kg. per jaar) 2012 2012  (kg. per jaar) 2006  2006-2012 

Melk- en fokvee 78.900.000 46,85% 78.800.000 0,13% 
Vleesvee 11.300.000 6,71% 12.700.000 -11,02% 
Schapen en geiten 4.100.000 2,43% 4.300.000 -4,65% 
Paarden en pony's 2.500.000 1,48% 2.500.000 0,00% 
Varkens 42.900.000 25,48% 42.800.000 0,23% 
Pluimvee 27.300.000 16,21% 26.900.000 1,49% 
Konijnen en pelsdieren 1.400.000 0,83% 1.200.000 16,67% 

     
Totale veestapel 168.400.000 100,00% 169.200.000 -0,47% 

     
Melk- en fokvee, 
varkens en pluimvee 
samen 

 88,54%   

Tabel 1: Fosfaatuitscheiding voor verschillende diercategorieën in 2006 en 2012, de trend en 
de bijdrage aan de totale fosfaatuitscheiding. 
 
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 lopen 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 
eerste jaren na het afschaffen van de melkquotering kan een groeispurt in de 
melkveehouderij leiden tot een snelle stijging van de mineralenproductie. 
FrieslandCampina verwacht (op basis van een enquête onder leden) dat de 
melkproductie in 2016 circa 600 miljoen kilogram hoger zal liggen dan in 2015, 
een toename van ruim 5%. Deze snelle groei kan plaatsvinden als veel 
melkveehouders besluiten hun melkvee langer aan te houden (lagere 
vervangingsgraad) en als jongvee niet ter vervanging maar ter aanvulling van de 
melkveestapel dient. 
 
Concluderend: 
• Regulering van de productie van varkens, pluimvee (kippen en kalkoenen) en 

melkkoeien begrenst bijna 90% van de fosfaatproductie (waarbij jongvee 
indirect begrenst wordt door het aantal melkkoeien); 

• De bijdrage van overige diercategorieën aan het mestoverschot en de druk op 
de mestmarkt is beperkt, deels door de geringe omvang van de 
fosfaatproductie, deels door bestaande specifieke afzetkanalen. 

                                                
 
2 Schatting gebaseerd op studies van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Rabobank en 
Landbouw Economisch Instituut (LEI). 
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• 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). 

 
3.3 Grondgebondenheid 
De melkveehouderij is traditioneel een sector die voor de productie van ruwvoer 
en de afzet van dierlijke mest in belangrijke mate afhankelijk is van 
landbouwgrond in eigen gebruik. Grondgebonden bedrijven zijn in de regel 
zelfvoorzienend als het gaat om ruwvoerproductie. De definitie van 
grondgebondenheid is niet eenduidig. Er zijn verschillende manieren om 
grondgebondenheid te definiëren: aantal dieren per hectare, 
zelfvoorzieningsgraad in ruwvoerproductie, mate van beweiding of mestproductie 
per hectare. Elke classificatie levert een andere bezettingsgraad (aantal dieren per 
hectare) op als maat voor grondgebondenheid. 
 
Beschouwd vanuit de mestproductie per hectare (uitgedrukt in stikstof) was in 
2012 circa 33% van de melkveebedrijven grondgebonden. De overige circa 67% 
van de melkveebedrijven produceerde meer dierlijke mest dan op eigen grond 
binnen de gebruiksnorm geplaatst kon worden. De overschotten op bedrijfsniveau 
kunnen sterk variëren. 
 
Belangrijke vraag is hoe grondgebondenheid in de melkveehouderij te legitimeren. 
Zeker als een deel van de melkveehouderij er (bewust) voor kiest om melkvee 
minder of zelfs niet te beweiden en ruwvoer van buiten het eigen bedrijf te 
betrekken. Verschillende nieuwe (duurzame) stalsystemen richten zich op die 
groep ondernemers. Grondgebondenheid raakt ook aan de discussie over de 
maximale omvang van veehouderijbedrijven (megastallen). Het aantal bedrijven 
met 200 of meer melk- en kalfkoeien is in de afgelopen 10 jaar gestegen van 125 
naar 382. Het aantal bedrijven met tussen 100 en 200 melk- en kalfkoeien is in 
dezelfde periode bijna verdubbeld (tot 3.951), terwijl het totaal aantal 
melkveebedrijven is gedaald met 31%. De voortgaande schaalvergroting betekent 
dat er meer en meer bedrijven zijn die voor de aanvoer van hun ruwvoer en afzet 
van hun mestoverschot afhankelijk zijn van derden. Een eis aan 
grondgebondenheid gaat tegen deze trend van schaalvergroting in. Legitimering is 
ook lastig als de vergelijking getrokken wordt met andere veehouderijtakken, 
zoals de varkens- en pluimveehouderij, waar vrijwel alle bedrijven niet 
grondgebonden zijn. 
 
Grondgebondenheid in de melkveehouderij kan een eigenstandig doel zijn en kan 
een aantal positieve effecten hebben op het vlak van milieu, natuur, dierenwelzijn 
en imago van de melkveehouderij. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. 
Verplichte grondgebondenheid kan de prijs voor grond flink opstuwen en heeft 
daardoor een hoge regeldruk tot gevolg. Uitvoeringstechnisch is een dergelijk 
systeem ingewikkelder dan een stelsel voor productierechten zonder koppeling 
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aan grond (de uitvoering van het huidige stelsel van productierechten voor 
varkens en pluimvee is relatief eenvoudig). Afhankelijk van de precieze uitwerking 
betekent de eis van grondgebondenheid ook een extra handhavingslast. De 
gekozen definitie van grondgebondenheid kan tot veel discussie leiden, gezien de 
grote spreiding tussen melkveehouders in gemiddelde fosfaatproductie en 
melkproductie per koe, zelfvoorzieningsgraad voor ruwvoer of mate van 
beweiding. Daarnaast zal er een discussie ontstaan over de vraag welke grond 
mee kan en mag tellen voor de vaststelling van grondgebondenheid 
(natuurgronden, gronden op grote afstand van de huiskavel, etc.). Deze 
problemen zullen zich vooral, maar niet uitsluitend, manifesteren bij de 
toekenning van rechten. 
 
Concluderend: 
• Op dit moment is 1/3 deel van de melkveehouderijbedrijven grondgebonden. 
• Grondgebondenheid kan bijdragen aan realisatie van verschillende doelen op 

het terrein van milieu, natuur en dierenwelzijn. Het kan ten goede komen aan 
het imago van de melkveehouderij. 

• Nadelen van een eis aan grondgebondenheid zijn ondermeer stijgende prijzen 
voor landbouwgrond, hoge regeldruk, uitvoeringskosten en handhavingslast 
en veel discussie over de invulling van de definitie van grondgebondenheid en 
over de toekenning van rechten aan individuele ondernemers bij de start van 
het stelsel. 

• Een eis van grondgebondenheid voor uitsluitend de melkveehouderij creëert 
een ongelijk speelveld tussen melkveehouders en overige dierhouderijen, met 
name de varkens- en pluimveehouderij. 

• Een eis van grondgebondenheid gaat in tegen de huidige trend van 
schaalvergroting. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om (een deel van) 
hun ruwvoer en mestafzet buiten het eigen bedrijf te organiseren. 
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1. Inleiding 
De Staatssecretaris heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot herinvoering van de 
compartimentering een beeld geschetst van de toekomst van het mestbeleid. De belangrijkste 
onderwerpen die gewisseld zijn met de Tweede Kamer zijn (uit: stenogram):  
1. Termijn: De Staatssecretaris komt in september met zijn visie; 
2. Huidig beleid: “Productie- en dierrechten zijn wat mij betreft een paardenmiddel voor als alle 

andere goede en verantwoorde middelen in ons land niet blijken te leiden tot evenwicht op het 
terrein van mest”.  

3. Hoofdlijn: De visie houdt in “een voorstel dat op de lange termijn echt zorgt voor mestevenwicht 
op macroniveau en microniveau. Daarbij staat macro voor ons land en micro voor het 
bedrijfsniveau. Ik stel dan nieuwe maatregelen, nieuwe wet- en regelgeving voor die daarvoor 
nodig is [...]. Ik zeg daar wel bij, ook tegen de sector, dat de productie- en dierrechten weer op tafel 
zullen komen als wij er niet in slagen om een verantwoorde sluitende aanpak, mede voor de lange 
termijn, te komen. Ik zal echter mijn uiterste best doen om te voorkomen dat zij nodig zijn”.  

4. Elementen: De staatssecretaris heeft ook een aantal componenten voor de nieuwe aanpak 
genoemd: 
• Voerspoor: Het voorkomen van onnodige mestproductie door het effectief maken van het 

voerspoor.  
• Mestbewerking: Hoe maak je het product van mestbewerking beter toepasbaar in de 

agrarische praktijk, soms ook doordat daardoor minder kunstmest hoeft te worden gebruikt?  
• Energie, verwerking, verkoop en verwijdering.  

5. Opzet en uitvoering: “Ik kan hier maar één ding over zeggen. Dat wordt geen verhaal met een 
convenantje hier en een convenantje daar. Dat wordt gewoon een strak verhaal met strakke regels, 
strakke verplichtingen, die goed uitvoerbaar zijn en die ook goed handhaafbaar zijn. Dat is de kern 
van de boodschap”. 

6. Dwarsverbanden: De Staatssecretaris ziet in dit dossier geen relatie met de megastallen. 
7. Stok achter de deur: “Die stok achter de deur blijft altijd bestaan, want ik laat geen gelegenheid 

voorbijgaan, ook gericht op de agrarische sector, om te zeggen: beste vrinden, als wij geen nieuwe 
manier vinden om duurzaam het mestprobleem op te lossen, komen de dierrechten weer van stal”. 

 
De Staatssecretaris heeft intern (dus niet met zoveel woorden in het Kamerdebat) aangegeven LTO ook 
de gelegenheid te geven om tot september met uitgewerkte voorstellen te komen voor hun ideeën voor 
het langere termijn mestbeleid. 
 
In onderhavige notitie wordt een eerste schets gegeven van de door de Staatssecretaris genoemde 
elementen van dit nieuwe beleid. Achtereenvolgens komen achtergronden (paragraaf 2), mestbe- en 
verwerking (paragraaf 3), kunstmest (paragraaf 4) en het voerspoor (paragraaf 5) aan de orde. 
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2. Achtergronden 

2.1 Stelsel van gebruiksnormen 
Sinds 1 januari 2006 kent Nederland het stelsel van gebruiksnormen. Sturing vindt plaats op basis van 
maximale bemestingsnormen (gebruiksnormen) en gebruiksvoorschriften, beide gericht op het 
optimaliseren van de benutting van in meststoffen (dierlijke mest, kunstmest, overige organische 
meststoffen) aanwezig mineralen stikstof en fosfor. 
 
Nederland is verplicht vierjaarlijks de voor de realisatie van de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn 
benodigde maatregelen vast te leggen in een Actieprogramma. Een door de Europese Commissie (EC) 
goedgekeurd Actieprogramma vormt de basis voor de aanvraag van een derogatie voor de 
melkveehouderij. Het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie lopen van 2010 tot en met 
2013. Aan de derogatie heeft de Commissie nadrukkelijk de voorwaarde verbonden dat in Nederland 
de mestproductie niet boven het niveau van 2002 mag stijgen:  
 

“Teneinde te voorkomen dat door de toepassing van de gevraagde derogatie intensivering 
optreedt, moeten de bevoegde instanties ervoor blijven zorgen dat de mestproductie wat zowel 
stikstof als fosfor betreft het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt”.1 

 
 In 2008, 2009, en volgens voorlopige cijfers ook in 2010, heeft de mestproductie een overschrijding van 
dit plafond laten zien (1 tot 2% boven het fosfaatproductieplafond). De EC heeft naar aanleiding 
hiervan van Nederland passende maatregelen verlangt: 
 

“Om die reden zijn concrete maatregelen nodig voor de periode 2010-2013, zijnde de 
geldigheidsperiode van de derogatiebeschikking [...]. Ik vertrouw er op dat dergelijke maatregelen 
ten aanzien van de mestproductie, inclusief door de varkens- en pluimveehouderij, zo snel 
mogelijk zullen worden genomen en medegedeeld aan de diensten van de Commissie zodat de 
diensten van de Commissie zich niet gedwongen zullen zien om de Commissie voor te stellen de 
eerder dit jaar verleende verlenging van de derogatiebeschikking te herzien”.2 

 
De verwachting is dat de EC de huidige derogatie niet ter discussie zal stellen. Bij onderhandelingen 
over het vijfde actieprogramma en de bijbehorende derogatie (2014-2017) zal de Commissie zich echter 
kritisch opstellen. Zonder derogatie komt er 22 miljoen kilogram fosfaat extra op de mestmarkt (12,5% 
totale mestproductie, groei nationaal mestoverschot met 50%). 

2.2 Stelsel van productierechten 
Het stelsel van productierechten stuurt de omvang van de veehouderij en daarmee indirect de omvang 
van de mestproductie en de omvang van de emissies van ammoniak en fijn stof. Het stelsel in zijn 
huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2006 en moet in het licht gezien worden van de invoering van het 
stelsel van gebruiksnormen: “Het systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond 
feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het «volume» – van de mestproductie, de 
handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de gebruiksbeperkingen te 
verzekeren”3. 

                                           
1 Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 tot wijziging van Beschikking 2005/880/EG tot verlening 
van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake 
de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2010/65/EU). 
2 Brief d.d. 23 juni 2010 van directeur-generaal Falkenberg van DG Milieu van de Europese Commissie, 
n.a.v. de melding van Nederland dat het mestproductieplafond in 2008 was overschreden. 
3 Memorie van Toelichting bij de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten) (Staatsblad 2005, nr. 480). 
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Artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn verplicht Lidstaten aanvullende of verscherpte maatregelen te 
treffen die zij noodzakelijk achten om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. “Bij 
het selecteren van die maatregelen houden de Lid-Staten rekening met de doeltreffendheid en kosten 
ervan ten opzichte van die van eventuele andere preventieve maatregelen”. Het stelsel van 
productierechten is een dergelijke maatregel. 
 
In de Meststoffenwet is de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 
2015. 

2.3 Melkquotering 
De melkquotering is in 1984 ingevoerd in de Europese Unie om overproductie te voorkomen en de 
hoge kosten van subsidies aan producenten te verminderen. In 2003 is besloten de melkquotering per 
2015 af te schaffen. Tot die tijd wordt het quotum jaarlijks verhoogd om een zachte landing te 
verzekeren in 20154. 
 
Alhoewel niet als zodanig bedoeld werkt de melkquotering, net als het stelsel van productierechten, 
ondersteunend aan het stelsel van gebruiksnormen. Sinds de invoering van de melkquotering is de 
omvang van de melkveestapel gedaald. Dit als gevolg van de toename van de melkproductie per dier. 
De mestproductie in de rundveehouderij is gestaag gedaald van 105,8 mln kg fosfaat in 1990 naar 80,1 
mln kg in 2010. Een daling van ruim 24%.  

2.4 Milieusturing 
Zowel het stelsel van dierrechten als de melkquotering zijn ondersteunende instrumenten voor een 
verscheidenheid aan milieumaatregelen: 
• Grond- en oppervlaktewater: De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water hebben tot doel de 

belasting van het milieu met o.a. stikstof en fosfaat te reduceren. Beperking van de productie aan 
dierlijke mest ondersteunt het stelsel van gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof. Hoe hoger de 
mestproductie, hoe hoger de kosten voor mestafzet, hoe groter de fraudedruk op het stelsel; 

• Ammoniak: Circa 90% van de ammoniakemissie in Nederland komt uit de landbouw. Sturing 
vindt vooral plaats op het niveau van dierplaatsen (maximale emissie per dierplaats) en uitrijregels 
voor dierlijke mest (emissiearme aanwending). Belangrijke bron is beweiding van melkvee. De 
totale ammoniakemissie is daarmee direct gerelateerd aan het aantal dieren (aantal dierplaatsen * 
emissie per dierplaats), de totale mestproductie en de mate van beweiding. 

• Natura 2000: Doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is om duurzame economische 
ontwikkeling en herstel samen te laten gaan met het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 
2000. De agrarische sector veroorzaakt de grootste nationale bijdrage aan de stikstofdepositie op 
Natura 2000 gebieden. De omvang van de veehouderij is van directe invloed op de realisatie van 
Natura 2000-doelen. In de voorlopige PAS staat: “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 [tevens technische maatregelen] nader uitgewerkt”.5 

• Fijn stof: De veehouderij draagt bij aan de emissies van fijn stof, met name in de 
concentratiegebieden. Hoe meer dieren, hoe meer fijn stof, hoe meer aanvullende maatregelen 
nodig zijn. Nieuwe normen voor fijn stof zullen worden opgenomen in het Besluit huisvesting. 

• Broeikasgassen: Vooral de melkveehouderij draagt aanzienlijk bij aan de nationale emissie van 
methaan. Lachgas ontstaat vooral bij toediening van (kunst)mest en in mestopslagen. Realisatie 
van de doelstelling uit het convenant Schoon en Zuinig komen in gevaar bij een groei van de 
veestapel, met name van de melkveehouderij. 

                                           
4 Verruiming melkquotering per 1 april 2007 (0,5%), 1 april 2008 (2,5%), 1 april 2009 (1% + circa 1,5% 
i.v.m. aanpassing vetreferentie), 1 april 2010 t/m 1 april 2014 (jaarlijks 1%) 
5 Brief van 1 juli 2010 (Kamerstukken II, 30654, nr. 83) 
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2.5 Veehouderij en mestoverschot (nationaal en op sectorniveau) 
De mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) wordt gedomineerd door de melkvee- (45,5%), varkens- 
(26,5%) en pluimveehouderij (17%). De drie sectoren zijn gezamenlijk goed voor 89% van de productie. 
Er zijn echter grote verschillen in overschotten (deel van de mestproductie dat niet plaatsbaar is op 
eigen grond) per sector (tabel 1). 
 
Sector Productie (mln kg 

fosfaat) 
Overschot (mln kg 
fosfaat) 

Overschot als percentage van 
productie 

Melkvee 74,6 11,6 15,5% 
Varkens 41,4 37,2 89,9% 
Pluimvee 26,8 25,4 94,7% 
Tabel 1: Overschotten als percentage van productie voor melkvee, varkens en pluimvee (bron: CBS 
Statline). 
  
De varkens- en pluimveehouderij hebben relatief weinig eigen grond en moeten als gevolg daarvan het 
overgrote deel van hun mestproductie afvoeren van het bedrijf. 
 
Nederland kent sinds de invoering van beperkingen aan het gebruik van dierlijke mest (midden jaren 
80) een nationaal overschot. Dit overschot is niet plaatsbaar op Nederlandse landbouwgrond en moet 
afgezet worden buiten de Nederlandse landbouw (export, particulieren, niet-landbouwbedrijven, 
pluimveemestverbrander). Door de Europees afgesproken aanscherping van fosfaatgebruiksnormen 
richting 2015 neemt de nationale plaatsingsruimte verder af. Bij gelijkblijvende mestproductie (niveau 
2009) neemt het nationale mestoverschot naar verwachting toe tot van 46 miljoen kilogram fosfaat in 
2009 naar 60 miljoen kilogram in 2015 (zonder derogatie: 82 miljoen kilogram ofwel 47% van de totale 
nationale productie). 
 
Bij een groei van de veestapel na 2015 zal het mestoverschot naar verwachting snel toenemen. De 
omvang van deze groei is afhankelijk van vele factoren zoals marktomstandigheden, financiële positie 
sectoren, beperkingen vanuit milieu- en welzijnsbeleid, etc. Verschillende studies laten verschillende 
groeiscenario’s zien. Algemeen wordt aangenomen dat de melkproductie na 2015 snel met circa 20% 
kan toenemen6. Friesland-Campina en de Nederlandse Zuivel Organisatie hebben in een gesprek met 
EL&I op 3 maart van dit jaar aangegeven uit te gaan van een groei van de melkproductie met 20 tot 
22%.  Dit zal op korte termijn gerealiseerd worden door het langer aanhouden van melkkoeien. Op de 
langere termijn kan door een verhoging van de melkproductie per koe de groei van de melkproductie 
gerealiseerd worden. De pluimveehouderij heeft na 2015 ook groeipotentie. Over de varkenshouderij 
zijn de meningen verdeeld vanwege de forse investering die nodig zijn om per 2013 te voldoen aan 
nieuwe welzijns- en milieueisen. De varkenshouderij heeft zich echter vaker veerkrachtig getoond in 
het verleden. Recent hebben Duitse slachterijen aangekondigd 20% te willen groeien in slachtcapaciteit. 
Aanvoer moet voornamelijk uit Denemarken en Nederland komen, niet uit Duitsland zelf of Oostelijke 
Lidstaten. Bij een productietoename van 20% in de melkveehouderij en 5% in de varkens- en 
pluimveehouderij neemt het nationale mestoverschot toe met 20 miljoen kilogram fosfaat tot een niveau 
van 80 miljoen kilogram in 2015 (zonder derogatie: ruim 100 miljoen kilogram). 

2.6 Veehouderij in het maatschappelijk debat 
De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen 5 à 10 jaar meer en meer onderwerp geworden van een 
breed maatschappelijk debat. In dit maatschappelijk debat domineren onderwerpen als dierenwelzijn, 
diergezondheid, volksgezondheid, hinderproblematiek, schaalgrootte en milieudruk en gaat ook over 
fundamentele vragen of Nederland op grote schaal levende dieren, vlees en eieren voor de export moet 
produceren. De standpunten zijn divers en hebben vaak een zeer verschillende achtergrond. De 

                                           
6 CLM (2008), Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten  
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maatschappelijke aandacht voor de (intensieve) veehouderij zal ook bij de discussie over het nieuwe 
mestbeleid een rol spelen.  

2.7 Administratieve lasten en bedrijfseffecten 
In het Regeerakkoord van CDA en VVD staat het volgende te lezen: “De druk van administratieve 
lasten en regels voor bedrijven en burgers gaat omlaag.” De vermindering van de administratieve 
lasten dient plaats te vinden volgens de reductiepercentages uit tabel 2. Voor mest wordt er binnen 
EL&I gerekend met een reductie van in totaal € 45 miljoen in 2015 volgens onderstaande fasering 
 
Jaar Percentage Referentiejaar Bijdrage mest 
2011   € 10 mln 
2012 10% 2010  
2013 5% 2010 € 5 mln 
2014 5% 2010 € 15 mln 
2015 5% 2010 € 15 mln 
    
Totaal 25% 2010 € 45 mln 
Tabel 2: Voornemens reductie administratieve lasten t/m 2015 inclusief bijdrage mest. 
 
Het afschaffen van productierechten levert slechts een geringe besparing op in administratieve lasten. 
Deze beslaan op dit moment slechts circa 1,5% (circa € 1,2 mln) van de lasten die voortvloeien uit het 
mestbeleid. 
 
De intensieve veehouderij alsmede de Kamerfracties achter het 10-puntenplan streven naar afschaffing 
van het stelsel van productierechten. Bedrijfsmiddelen die vrijkomen kunnen dan ingezet worden voor 
duurzaamheid. Of de sector hiermee op de lange termijn financieel voordeel zal opdoen is maar de 
vraag. De kosten van dierrechten bedragen nu circa 4 cent per kilo vlees (varkenshouderij). De kosten 
voor mestafzet bedragen 10 cent per kilo vlees. Bij een toenemende druk op de mestmarkt en de 
noodzaak mest te verwerken zouden de kosten voor mestafzet weleens kunnen groeien tot een niveau 
dat hoger ligt dan de in totaal 14 cent voor mestafzet en dierrechten op dit moment. Zeker als de 
veehouderij na 2015 de ruimte krijgt om te groeien lijkt het lastig haalbaar om binnen deze 14 cent per 
kilogram vlees te blijven7. 

2.8 Samenvatting 
• Het stelsel van dierrechten en de melkquotering zoals Nederland dit nu kent dient ter 

ondersteuning van een verscheidenheid aan milieudoelen (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water 
(KRW), ammoniak (Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof), fijn stof, broeikasgassen 
(Convenant Schoon en Zuinig)); 

• Aan de derogatie is door de Europese Commissie de voorwaarde verbonden dat de mestproductie 
niet boven het niveau van 2002 komt. In 2008, 2009 en 2010 (voorlopige cijfers) heeft Nederland dit 
plafond overschreden. Dit zal een rol gaan spelen in de onderhandelingen over het vijfde 
actieprogramma en de derogatie, beide voor 2014-2017; 

• Nieuw beleid ter vervanging van genoemde stelsel moet getoetst worden op de bijdrage die het 
levert aan realisatie van doelstellingen op het gebied van mest (Nitraatrichtlijn, KRW), ammoniak 
(NEC-plafond, Natura2000, PAS), fijn stof en overige broeikasgassen; 

• Dierrechten en de melkquotering sturen direct op de omvang van de veehouderij respectievelijk de 
omvang van de melkproductie, en indirect op de emissies van ammoniak, fijn stof en overige 
broeikasgassen. Bij het vervallen van beide stelsel zullen nieuwe instrumenten moeten zorgen voor 
het afvangen van de negatieve gevolgen van een groei van de veehouderij; 

                                           
7 Zie artikel van Cees van Bruchem (LEI) van 15 juni 2011 (http://www.agd.nl/Blogs-
1/567998/Paardenmiddel.htm?t_anon=none). 
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• Het nationale mestoverschot neemt tussen nu en 2015 toe als gevolg van scherpere 
gebruiksnormen tot circa 60 miljoen kg fosfaat (35% van de totale mestproductie); 

• Elke 1% groei van de mestproductie in de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij betekent een 
groei van het mestoverschot met ruim 1,5 miljoen kg fosfaat; 

• Vooral de varkens- en pluimveehouderij kampen met grote overschotten. Varkenshouders moeten 
90% en pluimveehouders 95% van hun mestproductie van hun bedrijf afvoeren. In de 
melkveehouderij is dit 15%. Bij verlies van de derogatie loopt dit op tot 45%; 

• De administratieve lasten van het stelsel van productierechten zijn laag (1,5% van totale AL 
mestbeleid). Beleid ter vervanging van dit stelsel dient dus zeer  eenvoudig en robuust te worden 
vormgegeven als een netto toename van de administratieve lasten moet worden voorkomen. 
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3. Mestbe- en mestverwerking 

3.1 Inleiding 
Mestbe- en mestverwerking8 omvat alle technieken waarbij dierlijke mest een behandeling ondergaat 
die resulteert in gewijzigde samenstelling, consistentie dan wel hoedanigheid (bijv. hygiënisatie ter 
doding van ziektekiemen). Dit varieert van een zeer eenvoudige scheiding tot het drogen en korrelen of 
het verbranden van mest. Bij covergisting is het hoofddoel het opwekken van energie uit mest en het 
(meestal) toegevoegde co-materiaal (o.a. restproducten uit de voedingsindustrie). Mestbe- en 
mestverwerking leidt in de regel niet tot meer of minder dierlijke mest. Hierop zijn twee 
uitzonderingen: 
• Mestverbranding: Het eindproduct van verbranding wordt niet langer aangemerkt als dierlijke 

mest. In 2010 goed voor 8 miljoen kg fosfaat, ofwel 4,5% van de nationale productie 
• Co-vergisting: Door toevoeging van co-materialen ontstaat er juist meer dierlijke mest. 
 
Mestverwerking kan op verschillende manieren bijdragen aan het verzachten dan wel oplossen van het 
mestprobleem: 
• Geschikt maken voor export: door het verwijderen van (een deel van het) water ter besparing van 

transportkosten, hygiëniseren, korrelen, etc.; 
• Optimaliseren van de samenstelling: Door aanscherping van fosfaatgebruiksnormen wordt de 

fosfaatnorm steeds vaker de beperkende factor bij bemesting met dierlijke mest (vooral in de 
melkveehouderij, gebruikmakend van de derogatie). Mestbewerking kan de N/P-verhouding 
optimaliseren. Ook in de AT-sector is behoefte aan mest van verschillende samenstelling, 
afhankelijk van grondsoort, gewas, weersomstandigheden, etc.; 

• Productie van meststoffen uit dierlijke mest ter vervanging van kunstmest (op dit moment nog niet 
Europees geregeld); 

• Opwekken energie: door verbranding van pluimveemest en door co-vergisting. 

3.2 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
LTO Nederland spreekt over een stimulans voor mestverwerking, maar koppelt hier impliciet 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. 
 
Het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV is op hoofdlijnen gelijk aan de plannen van LTO als het gaat 
om mestverwerking, maar spreekt nadrukkelijker over een verplichting tot mestverwerking: 
 

“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”.9 

 
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 deel van het 
mestoverschot waarvoor niet vooraf de afzet is geregeld. Dit suggereert dat uitgegaan wordt van een 

                                           
8 Mestverwerking: verwerking van uit milieuhygiënisch oogpunt ongewenste overschotten aan 
dierlijke mest - drijfmest uit de intensieve veehouderij (bio-industrie) - tot een aanvaardbaar, 
transporteerbaar en verkoopbaar bemestingsartikel, bv. in korrelvorm. 
Mestbewerking: Behandelen van dierlijke mest, zodat deze beter als mest kan worden gebruikt, of voor 
andere functies geschikt wordt (i.t.t. mestverwerking). De mest ondergaat een fysieke verandering, 
waarbij het totaal aan elementen in de meststoffen behouden blijft. 
9 Kamerstukken II, 2010-2011, 283845, nr. 201 
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stelsel van mestafzetovereenkomsten waarbij de mestafzet vooraf is geregeld. Dit strookt met het 
element ‘grondgebonden veehouderij’ uit het 10-puntenplan. Ondernemers die hun afzet niet 
(langjarig) via afzetcontracten hebben geborgd, hebben de verplichting tot mestverwerking.  
 
LTO en de indieners van het 10-puntenplan opteren daarmee voor een stelsel waarbij veehouders met 
een overschot aan dierlijke mest door middel van (langjarige) afzetcontracten hun dierlijke productie 
kunnen veiligstellen. Beschikken zij niet over afzetcontracten, dan dient een deel van het overschot 
verplicht verwerkt te worden.  

3.3 Mestbe- en mestverwerking: doel of middel? 
Be- of verwerking van de mest kan nodig zijn om de mest beter toepasbaar te maken in de agrarische 
praktijk, bijvoorbeeld door (deels) het gebruik van kunstmest te verdringen. De be- en/of verwerkte 
mest blijft in dat geval binnen de Nederlandse landbouw. In veel gevallen zal mestbe- en 
mestverwerking tot doel hebben de mest voor export geschikt 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. Zie tabel 3 voor 
de situatie in 2009. 
 
Bestemming Omvang (in mln kg fosfaat) Percentage 
Binnen de Nederlandse landbouw   
Gebruik op eigen grond  89,4 64,3% 
Afvoer naar grond binnen Nederland 49,6 35,7% 
   
Totaal binnenlands gebruik 139,0 100% 
Buiten de Nederlandse landbouw   
Export 28,0 65,4% 
Verbranding 8,0 18,7% 
Overig (tuincentra, particulieren, etc.) 6,8 15,9% 
   
Totaal buiten de Nederlandse landbouw 42,8 100% 
Tabel 3: Meststromen, inclusief bijdrage aan geheel10. 
 
Mestbe- en mestverwerking is een middel om afzet buiten de Nederlandse landbouw te vergroten en 
de afzet binnen Nederland te optimaliseren, ter verdringing van kunstmest. De bestemmingen 
‘verbranding’ en ‘overig’ zijn al jaren redelijk stabiel in omvang. Zonder extra 
mestverbrandingsinstallatie kan de omvang van de stroom richting verbranding niet groeien. Groei van 
de stroom richting ‘overig’ is vrij onwaarschijnlijk. Deze markt is stabiel. Optimalisatie van de afzet van 
dierlijke mest binnen Nederland is in potentie mogelijk, maar zal vooral afhangen van de erkenning 
van mestbewerkingsproducten als kunstmestvervanger en/of ruimere mogelijkheden voor toepassing 
van dierlijke mest in de volgende derogatie (2014-2017). Beide zijn sterk afhankelijk van de opstelling 
van de Europese Commissie. De dalende fosfaatgebruiksnormen richting 2015 zullen eerder tot een 
daling van het gebruik van dierlijke mest binnen de Nederlandse mestmarkt leiden (in een 
‘optimistische’ schatting daalt het gebruik binnen Nederland van 129 miljoen kg fosfaat in 2009 naar 
116 miljoen in 2015). Export van mest is daarmee feitelijk de enige bestemming met groeipotentieel. 
 
Gezien bovenstaande kan mestbe- en mestverwerking niet als dé oplossing gezien worden van het 
groeiende mestoverschot. Export is op de korte termijn het enige afzetkanaal met groeipotentie. 
Mestbe- en mestverwerking is daarbij een middel om export mogelijk te maken. 

                                           
10 Totale afzet van dierlijke mest van 181,8 mln kg fosfaat ligt hoger dan de productie in 2009 (175,8 
miljoen kg fosfaat). Dit is het gevolg van toepassing van dierlijke mest uit voorgaande jaren 
(voorraden) en import van dierlijke mest, hoofdzakelijk uit Vlaanderen 
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3.4 Beleidsopties 
De pluimveehouderij zet het overgrote deel van zijn mestoverschot af richting verbranding (31,5%) of 
export (59%). Pluimveemest kan daarmee voor 90% zonder verwerking afgezet worden buiten de 
Nederlandse landbouw. Rundveemest wordt grotendeels op de Nederlandse mestmarkt afgezet 
(minder dan 2% van het bedrijfsoverschot wordt geëxporteerd). Ondanks dalende 
fosfaatgebruiksnormen is de verwachting dat de melkveehouderij, door middel van 
managementmaatregelen, het gebruik van dierlijke mest op eigen grond op hetzelfde niveau kan 
houden als nu. De varkenshouderij zal na 2015 – maar als gevolg van dalende fosfaatgebruiksnormen 
ook in de aanloop naar 2015 – meer en meer afhankelijk worden van afzet buiten Nederland. In 2009 
werd slechts 10% van het bedrijfsoverschot in de varkenshouderij geëxporteerd. Dit percentage zal 
richting 2015 moeten groeien naar 25 tot 50%, afhankelijk ondermeer van het succes van het voerspoor 
in de varkenshouderij. Gelet op de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening 
dierlijke bijproducten dient varkensmest voorafgaande aan export gehygiëniseerd te worden. 
 
Gezien voorgaande is een verplichting tot mestbe- en mestverwerking voor de pluimvee- en rundveehouderij 
disproportioneel en weinig effectief te noemen. Een extra mestbe- of mestverwerkingsslag is veelal niet 
noodzakelijk om het overschot in deze sectoren af te zetten. Om ondernemers niet onnodig op te 
zadelen met een kostbare verplichting zijn er twee opties mogelijk: 
1. Een verplichting tot mestbe- en mestverwerking uitsluitend opleggen aan varkenshouders met een 

overschot op bedrijfsniveau; of 
2. Pluimveehouders en varkenshouders met een overschot op bedrijfsniveau uitsluitend te 

verplichten een percentage van het bedrijfsoverschot af te zetten buiten de Nederlandse landbouw. 

3.4.1 Beleidsoptie 1, verplichte mestverwerking voor de varkenshouderij 
 
Vormgeving 
Een verplichting tot mestbe- en mestverwerking, uitsluitend gericht op de varkenshouderij, legt de 
lasten bij de sector die in de komende 10 jaar de meeste moeite zal hebben om het mestoverschot af te 
zetten. Deze verplichting kan gedifferentieerd worden naar regio (op basis van regionale milieudruk) 
door verschillende percentages vast te stellen voor de mestverwerkingsverplichting. 
 
Vlaanderen kent al langer verschillende verplichtingen tot mestverwerking, met wisselend succes. 
Meest succesvol was een verplichting voor ondernemers bij uitbreiding een deel van het overschot op 
het eigen bedrijf te verwerken. Mestverwerkingscapaciteit is daarbij verhandelbaar gemaakt via 
zogenaamde mestverwerkingcertificaten. Op die manier kunnen ondernemers die hun overschot voor 
100% verwerken hun overcapaciteit te gelde maken bij ondernemers die onvoldoende 
verwerkingscapaciteit hebben. Een eerdere meer algemene verplichting kwam in Vlaanderen niet van 
de grond, omdat er geen externe partijen wilden investeren in grootschalige mestverwerking. De 
Nederlandse situatie lijkt anders. Mestverwerking is niet voorbehouden aan veehouders, maar wordt 
ook uitgevoerd door derden, veelal intermediaire ondernemers (actief in transport, opslag, export en 
loonwerk). De Nederlandse situatie leent zich daarom beter voor een verplichting waarbij niet wordt 
voorgeschreven wie de verwerking moet uitvoeren. “Huur van mestverwerkingscapaciteit op het eigen 
bedrijf (dus niet bij intermediaire ondernemingen) geeft varkenshouders de ruimte om eventuele 
overcapaciteit te gelde te maken.11 Dit is een uitkomst voor bedrijven die geïnvesteerd hebben in 
mestverwerking en hun investeringen terug willen verdienen. Het is ook een uitkomst voor 
ondernemers die, vanwege allerlei omstandigheden, geen verwerkingscapaciteit op het eigen bedrijf 
kunnen realiseren. 
 
Het opleggen van een verplichting tot mestverwerking vraagt om een fors uitvoerings- en 
handhavingsapparaat. Immers, er dient toegezien te worden op de aanwezigheid van 
                                           
11 Dit zou bijvoorbeeld kunnnen worden geregeld doordat bedrijven die capaciteit overhouden, ontheffing krijgen 
om mest van anderen te verwerken. I.v.m. handhaafbaarheid is zicht hierop via ontheffing gewenst. Nadeel is 
wel extra AL. 
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mestverwerkingscapaciteit, de eventuele huur van deze capaciteit, de daadwerkelijke inzet van deze 
capaciteit voor het beoogde doel, het eindproduct, etc. Dit kan resulteren in hoge uitvoerings- en 
handhavingslasten alsmede in veel administratieve rompslomp voor ondernemers. 
 
Juridische mogelijkheden 
Het afschaffen van het stelsel van dierrechten (en de melkquotering) biedt ruimte aan de veehouderij 
om te groeien. De druk op de mestmarkt zal daardoor toenemen. Deze druk wordt vooral veroorzaakt 
door de varkenshouderij aangezien deze sector nationaal steeds minder afzetmogelijkheden heeft. Een 
verplichting tot mestverwerking voor uitsluitend de varkenshouderij is in dat licht goed te legitimeren. 
Een verplichting kan gezien worden als invulling van artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn, die 
Lidstaten verplicht aanvullende maatregelen te nemen ter facilitering van de doelstellingen uit de 
Nitraatrichtlijn. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
• Het stelsel van dierrechten heeft mede tot doel de druk op de mestmarkt te verlichten en de 

effectiviteit van het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften te waarborgen. Een 
verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschot te verwerken (met het oogmerk 
deze verwerkte mest buiten Nederland af te zetten) kan eveneens een effectieve maatregel zijn ter 
ondersteuning van het stelsel van gebruiksnormen. 

• De Nederlandse varkenshouderij zal een fors deel van de mestproductie af moeten zetten buiten 
de Nederlandse landbouw (nu 10%, in de toekomst wellicht 50%). Dit betekent een grote stroom 
mineralen richting voornamelijk Duitsland, maar ook Frankrijk (dikke fosfaatrijke fractie uit 
mestverwerking). Daarbij is de acceptatiegraad m.n. in Duitsland een potentieel risico, tenzij hier 
forse stappen worden gezet. 

• Een mestmarkt die afhankelijk is van export is kwetsbaar, bijv bij een uitbraak van dierziekten.. 
• Een verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschotsmest te verwerken draagt 

niet bij aan realisatie van doelstelling op het gebied van fijn stof, ammoniak, Natura2000 en overige 
broeikasgassen. Zeker niet als het loslaten van het stelsel van dierrechten en de melkquotering 
betekent dat de dierlijke productie kan toenemen. Op al deze terreinen zal aanvullend beleid 
gevoerd moeten worden om doelen te realiseren. 

 
Draagvlak 
Verplichte mestverwerking is voor de melkveehouderij en pluimveehouderij niet noodzakelijk om tot 
oplossing van het probleem in die sectoren te komen. Naar verwachting kunnen de sectoren zich in 
deze redenatie vinden. Voor de varkenshouderij is het verhaal anders. Maatregelen zijn noodzakelijk 
om de druk op de mestmarkt te verminderen. LTO Nederland en de fracties van CDA, VVD en PVV 
zijn gezamenlijk tot een 10-puntenplan voor het mestbeleid gekomen. In dit plan is prominent ruimte 
ingebouwd voor verplichte mestverwerking. Een verplichting om uitsluitend overschotsmest uit de 
varkenshouderij te verwerken is goed te onderbouwen. Draagvlak in de sector en coalitiefracties lijkt 
hiermee realistisch. Verhandelbaarheid van mestverwerkingscapaciteit kan bijdragen aan het vergroten 
van het draagvlak. Sector en coalitiefracties benadrukken dat financiële stromen richting die partijen 
moeten gaan die investeren in mestverwerking. Door verhandeling toe te staan kunnen veehouders 
(lees: varkenshouders) overcapaciteit ten gelde maken. 
 
Milieu- en natuurorganisaties zullen tegen een beleid zijn dat groei van de sector mogelijk maakt 
vanwege  doelen op het gebied van ammoniak, fijn stof en overige broeikasgassen die dan onder druk 
komen te staan. Alhoewel de Staatssecretaris expliciet een verband met de discussie over megastallen 
terzijde heeft geschoven zullen deze maatschappelijke organisaties (en daarmee oppositie) dit verband 
juist prominent naar voren brengen. 
 
De Europese Commissie heeft aangekondigd het vijfde actieprogramma te toetsen op realisatie van 
andere doelen dan die van de Nitraatrichtlijn zoals daar zijn ammoniak, natura2000, broeikasgassen en 
de KRW. Ook zal de Commissie kritisch zijn als het gaat om het met Nederland overeengekomen 
mestproductieplafond. Een (potentiële) groei van de veehouderij, met name de rundvee- en 
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varkenshouderij, zal de onderhandelingen in het kader van het vijfde actieprogramma bemoeilijken. 
Recente onderhandeling van Vlaanderen en Italië met de EC laten dit ook zien. 
 
Administratieve lasten/bedrijfseffecten 
Met de huidige administratieve verplichtingen kan een groot deel van een eventuele 
mestverwerkingplicht gedekt worden. Voorstelbaar is dat varkenshouders een administratie bijhouden 
van de hoeveelheid verwerkte mest alsmede van de aan derden verhandelde 
mestverwerkingscapaciteit. Dit betekent een toename van de administratieve lasten voor de 
varkenshouderij. voor 3950 bedrijven (2010). 
 
De varkenshouderij zal moeten investeren in mestverwerkingscapaciteit en transport over grotere 
afstanden. De kosten voor de afzet van een kuub mest zullen toenemen. Dit kan een negatief effect 
hebben op de kostprijs voor vlees. Bij een verplichting en gelijktijdige groei van de veestapel zullen de 
kosten navenant stijgen. Zoals in paragraaf 2.7 al aangegeven zouden de kosten voor mestverwerking 
en mestafzet (per kilogram geproduceerd vlees) de huidige kosten voor mestafzet en dierrechten (€ 0,14 
per kilogram vlees) wel eens kunnen overstijgen als de concurrentie op de (internationale) mestmarkt 
toeneemt. 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Het stelsel van dierrechten is relatief eenvoudig te controleren (staarten tellen). Het stelsel van 
dierrechten beperkt de dierlijke productie aan de voorkant. Vooraf is daarmee de mestproductie 
begrensd tot een bepaald maximum niveau. Het loslaten van dit stelsel en het in plaats daarvan 
opleggen van een verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschot te verwerken 
verplaatst de handhavingsdruk naar achteren. Er dient toegezien te worden op de aanwezigheid van 
mestverwerkingscapaciteit, de eventuele verhandeling van deze capaciteit, de daadwerkelijke inzet van 
deze capaciteit voor het beoogde doel, het eindproduct, etc. Dit kan resulteren in hoge uitvoerings- en 
handhavingslasten. Een situatie waarbij individuele veehouders allen opteren voor groei, zet druk op 
de collectieve mestmarkt. Mestafzet wordt duurder, de fraudedruk neemt daardoor toe. Van belang is 
hoe de (acceptatie) van de afzetmarkten zich ontwikkelt. Risico is dat de handhavingslast hierdoor zou 
kunnen toenemen.. 

3.4.2 Beleidsoptie 2, verplichte afzet buiten de Nederlandse landbouw voor  varkens- en pluimveemest 
 
Vormgeving 
De pluimveehouderij heeft twee belangrijke afzetkanalen: verbranding en export. Beide vragen niet om 
aanvullende maatregelen bij ondernemers of overheid. Slechts 10% van het bedrijfsoverschot wordt 
momenteel niet via genoemde kanalen afgezet. Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse 
landbouw van een percentage van het bedrijfsoverschot betekent voor de varkenshouderij impliciet dat 
de mest be- en/of verwerkt moet worden. Een dergelijke verplichting heeft daarmee hetzelfde effect als 
onder beleidsoptie 1, maar met veel minder uitvoerings- en toezichtslasten voor de overheid. 
 
Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw kan op twee manieren vormgegeven 
worden. Er kan gekozen worden voor: 

• een vorm van mestafzetovereenkomsten waarmee pluimvee- en varkenshouders vooraf 
moeten aantonen dat ze de afzet van (een deel van) hun overschot hebben gewaarborgd. 

Nadeel zijn de hoge uitvoerings- en administratieve lasten en het ontbreken van een direct 
verband tussen de overeengekomen afzet en de daadwerkelijke afzet van dierlijke mest.  

• de vaststelling kan achteraf plaatsvinden op basis van bij Dienst Regelingen geregistreerde 
mesttransporten en de mineralenbalans van het betreffende bedrijf. Nadeel van de laatste is 
dat bij vaststelling achteraf correctie niet meer mogelijk is. Voordeel is de relatieve eenvoud 
van controle en handhaving en de geringe toename in administratieve lasten voor de 
ondernemer.  
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Zowel de plannen van LTO als het 10-puntenplan van de coalitie spreken over de verplichting om een 
percentage van het bedrijfsoverschot te verwerken. Binnen deze optie kan gekozen worden voor een 
percentage van het overschot dat buiten de Nederlandse landbouw dient te worden afgezet. Hierbij 
dient bedacht te worden dat dit voor de varkenshouderij betekent dat mestverwerkingscapaciteit 
gerealiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om het percentage gefaseerd in te voeren. 
 
Juridische mogelijkheden 
Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw is goed te legitimeren vanuit de bijdragen 
die de pluimvee- en varkenshouderij leveren aan het landelijk mestoverschot. In beide sectoren moet 
90% of meer van de mestproductie elders afgezet worden. Bij een krimpende mestmarkt (en eventueel 
groeiende mestproductie na 2015) is voor die mest binnen de Nederlandse landbouw geen plaats meer. 
Een verplichting kan gezien worden als invulling van artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn, die 
Lidstaten verplicht aanvullende maatregelen te nemen ter facilitering van de doelstellingen uit de 
Nitraatrichtlijn. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Verwezen wordt naar beleidsoptie 1. 
 
Draagvlak 
Verplichte mestverwerking is voor de melkveehouderij en pluimveehouderij niet noodzakelijk om tot 
oplossing van het probleem in die sectoren te komen. Naar verwachting kunnen de sector en de coalitie 
zich in deze redenatie vinden. Voor de varkenshouderij is het verhaal anders. Maatregelen zijn 
noodzakelijk om de druk op de mestmarkt te verminderen. LTO Nederland en de fracties van CDA, 
VVD en PVV zijn gezamenlijk tot een 10-puntenplan voor het mestbeleid gekomen. In dit plan is 
prominent ruimte ingebouwd voor verplichte mestverwerking. Een verplichting om dierlijke mest af te 
zetten buiten de Nederlandse landbouw betekent voor de varkenshouderij dat de mest be- of verwerkt 
moet worden. Draagvlak in de sector en coalitie lijkt hiermee realistisch. Sector en coalitie benadrukken 
dat financiële stromen richting die partijen moeten gaan die investeren in mestverwerking. Door evt. 
verhandeling toe te staan kunnen veehouders (lees: varkenshouders) overcapaciteit ten gelde maken. 
 
Voor de maatschappelijke acceptatie geldt hetzelfde als onder beleidsoptie 1. Hetzelfde geldt voor de 
houding van de Europese Commissie. 
 
Administratieve lasten/bedrijfseffecten 
De administratieve lasten van een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw zijn laag 
aangezien veel van de administratieve verplichtingen nu al bestaan (mineralenbalans, vervoersbewijs 
dierlijke mest, verantwoordingsplicht). 
 
Voor de bedrijfseffecten wordt verwezen naar beleidsoptie 1. 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsvariant. Een variant waarbij 
ondernemers vooraf via een vorm van mestafzetovereenkomsten moeten aantonen dat zij hun afzet 
buiten de Nederlandse landbouw hebben geregeld, levert een aanzienlijke toename van de 
uitvoeringslasten op. Een variant met controle achteraf is qua uitvoeringslasten vergelijkbaar met nu. 
Verwezen wordt naar beleidsoptie 1. 

3.5 Advies 
Beleidsoptie 1 sluit het meest direct aan bij de wens vanuit de sector en de fracties van CDA, VVD en 
PVV; verplichte mestverwerking. Beleidsoptie 1 heeft echter twee grote bezwaren: 
1. De uitvoerings- en handhavingskosten nemen fors toe; en 
2. De verantwoordelijkheid om toe te zien op mestverwerking wordt neergelegd bij de overheid, niet 

bij de sector(en) die het grootste mestprobleem hebben. 
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Voor het overige scoren beide beleidsopties redelijk gelijk. Voordeel van beleidsoptie 2 is dat ook de 
pluimveehouderij wordt aangesproken. Weliswaar heeft de pluimveehouderij haar zaakjes nu goed 
voor elkaar, maar niet valt uit te sluiten dat bij een groei van deze sector na 2015 afzet van 
pluimveemest meer en meer onder druk komt te staan. In dat geval is het nuttig ook de 
pluimveehouderij aan te kunnen spreken op de verplichting om een deel van het bedrijfsoverschot 
(blijvend) buiten de Nederlandse landbouw af te zetten.  
 
Advies: Alles overwegende wordt geadviseerd optie 2 in de komende periode nader uit te werken. 
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4. Beperken gebruik kunstmest 

4.1 Inleiding 
Het mestbeleid kent drie verschillende gebruiksnormen: 
1. Gebruiksnorm dierlijke mest: Volgt rechtstreeks uit de Nitraatrichtlijn en bedraagt 170 kg N/ha. De 

derogatie bedraagt 250 kg N/ha voor bedrijven met minimaal 70% grasland. 
2. Stikstofgebruiksnorm: Norm voor het totale gebruik van stikstof uit meststoffen (dierlijke mest, 

kunstmest en overige organische meststoffen). Deze norm is ondermeer afhankelijk van grondsoort 
en gewas en in bepaalde gevallen ook van opbrengsten en rassen. 

3. Fosfaatgebruiksnorm: Norm voor het totale gebruik van fosfaat uit meststoffen. Deze norm is 
afhankelijk van grondgebruik (grasland, bouwland) en fosfaattoestand van de bodem. 

 
De benutting van stikstof uit dierlijke mest is geen 100%. Afhankelijk van mest- en grondsoort zijn er 
wettelijke werkingscoëfficiënten vastgesteld (variërend van 30 tot 80%). De stikstof uit kunstmest heeft 
(wettelijk) wel een werking van 100%. Ditzelfde geldt voor fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest.  
 
Het stelsel van gebruiksnormen stuurt op de totale bemesting en de maximale bijdrage van stikstof uit 
dierlijke mest aan die bemesting. Ondernemers zijn voor het overige vrij om voor de soort bemesting te 
kiezen die het best past in hun situatie. 
 
Op bouwland wordt circa 60% van de ruimte die de gebruiksnorm voor dierlijke mest biedt opgevuld 
(op klei is dit percentage lager, op zand hoger). Bij een oppervlakte bouwland van circa 880.000 hectare 
betekent dit dat er nog voor zo’n 60 miljoen kilogram stikstof uit dierlijke mest ruimte onbenut blijft. De 
ruimte voor fosfaat wordt ook niet volledig benut. Maar in tegenstelling tot stikstof wordt deze 
onbenutte ruimte slechts in geringe mate vervangen door fosfaatkunstmest. Winst lijkt dus vooral te 
boeken in het optimaliseren van het gebruik van stikstof uit dierlijke mest en het daarmee terugdringen 
van het gebruik van stikstofkunstmest. 

4.2 Gebruik meststoffen 
Het voorkomen van een overmatig gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en kunstmest wordt 
gereguleerd door het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Dit stuurt effectief op 
beperking van verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu.; het overschot aan mineralen op 
landbouwbodems is de afgelopen 20 jaar sterk gedaald (tabel 4)12. 
 
Jaar Bodemoverschot 

stikstof in kg N/ha 
Daling Bodemoverschot 

fosfaat in kg 
P2O5/ha 

Daling 

1990 209  86  
2009 115 45% 22 74,5% 
Tabel 4: Bodemoverschot stikstof en fosfaat en daling tussen 1990 en 2009. 
 
Het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest daalde in de afgelopen twintig jaar met ruim 45 
procent, het bodemoverschot daalde zelfs met ruim 74% door verbeteringen in toedieningstechnieken, 
dosering en tijdstippen van aanwending. Het gebruik van stikstof uit dierlijke mest en kunstmest 
daalde in dezelfde periode met 31%, het bodemoverschot met 45%. Door de betere benutting komt er 
steeds minder fosfaat en stikstof in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater terecht. 
 

                                           
12 bodemoverschot: dat deel van de aan de bodem toegevoegde nutriënten dat niet ten goede komt aan 
de groei van het gewas en achter blijft in de bodem. Het stikstofoverschot spoelt daarbij uit de bodem 
en zorgt voor belasting van grond- en oppervlaktewater. Het fosfaatoverschot hoopt zich voornamelijk 
op in de bodem 
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Conclusie: Het mestbeleid stuurt op een efficiënte benutting van nutriënten. Dit beleid werkt effectief. 
 
Circa 90% van de primaire nutriënten die in de Nederlandse landbouw worden aangevoerd zijn 
afkomstig uit dierlijke mest en kunstmest. Van deze aanvoer is het aandeel dierlijke mest in de loop der 
jaren gestegen, terwijl het aandeel kunstmest is gedaald (tabel 5). 
 
Jaar Stikstof uit 

dierlijke mest 
in mln kg N 

Stikstof uit 
kunstmest in 
mln kg N 

Aandeel stikstofkunstmest in 
totale bemesting in procenten 

1990 406 400 49,6% 
1998 (start MINAS) 434 392 47,5% 
2006 (gebruiksnormen) 347 276 44,3% 
2009 338 218 39,2% 
    
Jaar Fosfaat uit 

dierlijke mest in 
mln kg fosfaat 

Fosfaat uit 
kunstmest 
in mln kg 
fosfaat 

Aandeel fosfaatkunstmest in 
totale bemesting in procenten 

1990 227 76 25,1% 
1998 (start MINAS) 179 71 28,4% 
2006 (gebruiksnormen) 151 48 24,1% 
2009 135 27 16,7% 
Tabel 5: Aanvoer stikstof en fosfaat naar Nederlandse landbouwbodems, periode 1990-2009. 
 
Uit de tabel blijkt dat het gebruik van stikstof uit kunstmest in de afgelopen 20 jaar met 45,5% is 
gedaald. Deze daling is vooral ingezet onder invloed van het mestbeleid (MINAS 1998-2005, 
gebruiksnormen 2006-heden). Het aandeel stikstofkunstmest is gedaald van bijna 50% in 1990 tot iets 
meer dan 39% in 2009. 
 
Het gebruik van fosfaatkunstmest is in genoemde periode (1990-2009) gedaald met 64% van 76 miljoen 
kg in 1990 naar 27 miljoen in 2009. Het aandeel fosfaatkunstmest is gedaald van 25 naar 16,7%. 
 
Conclusie: Uit bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Het gebruik van stikstof en fosfaat als meststof is in de afgelopen 20 jaar flink gedaald; 
• Het aandeel stikstofkunstmest is tussen 1990 en 2009 gedaald van 49,6% naar 39,2%. 
• Het aandeel fosfaatkunstmest is tussen 1990 en 2009 gedaald van 25,1% naar 16,7%. 
• Het bodemoverschot voor stikstof is tussen 1990 en 2009 gedaald met 45%, voor fosfaat is deze 

daling zelfs 74,5%. 
• Het mestbeleid stuurt direct op de totale bemesting, maar indirect ook op het soort bemesting. 

4.3 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
Het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV spreekt over een ‘kunstmestvrije veehouderij’: 
 

“Gevraagd wordt om een opschaling van de pilots mineralenconcentraat en het mineralengebruik 
afhankelijk te stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van de strikte hokjes 
kunstmest/dierlijke mest”. 

 
Dit strookt met de opstelling van LTO Nederland (uit: ‘De landbouw als motor voor een nieuwe groene 
economie’, LTO-inbreng AO Mestbeleid 15 december 2010): 

“Schaf het onderscheid tussen dierlijke mest en kunstmest af: stel het mineralengebruik afhankelijk 
van de werking van de aangevoerde mestsoort. Om dit te bereiken moet: 
• De Nitraatrichtlijn worden ingetrokken en/of 
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• Een hogere derogatie bewerkstelligd worden voor be- en verwerkte producten uit dierlijke 
mest en/of 

• Bepaalde producten uit dierlijke mest na be- of verwerking worden aangemerkt als kunstmest 
of mogen in plaats van kunstmest gebruikt worden. 

Stimuleer het gebruik van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars”. 
 
Conclusie: Zowel de coalitiepartijen (inclusief gedoogpartij PVV) als LTO Nederland spreken over het 
optimaal benutten van mineralen uit dierlijke mest, niet over het afschaffen van het gebruik van 
kustmest of het opleggen van een heffing. 

4.4 Beperken gebruik kunstmest: doel of middel? 
Het gebruik van kunstmest in de landbouw heeft een aantal voor- en nadelen. Voordelen zijn de betere 
benutting ten opzichte van nutriënten uit dierlijke mest, de betere toepasbaarheid in het groeiseizoen 
en bij specifieke weersomstandigheden, bepaalde teelten, met name in akker- en tuinbouw en minder 
fysieke belasting van de bodem (structuurbederf). Nadelen zijn het energieverbruik bij de productie 
(met name stikstofkunstmest), uitputting van natuurlijke hulpbronnen (fosfaatkunstmest) en het 
ontbreken van een organische component (geen bijdrage bodemvruchtbaarheid). 
 
In de akker- en tuinbouw ontvangen ondernemers een vergoeding voor de afname van dierlijke mest13. 
Er is dus een financiële prikkel om dierlijke mest af te nemen. De prijzen voor kunstmeststoffen zijn 
momenteel nog relatief laag ten opzichte van de opbrengststijging die met bemesting wordt 
gerealiseerd. Ondanks het financiële voordeel dat het gebruik van dierlijke mest heeft kiezen veel 
akker- en tuinbouwers ervoor een (aanzienlijk) deel van hun bemesting in de vorm van kustmest te 
geven. De voordelen van het gebruik van kunstmest zijn daarbij doorslaggevend. 
 
Vanuit de nitraatrichtlijn lijkt er geen grondslag aanwezig om, aanvullend op het stelsel van 
gebruiksnormen, te sturen op een verminderd gebruik van kunstmest. Dit geldt wel voor het beter 
benutten van nutriënten uit dierlijke mest (of van organische oorsprong)  door een verminderd gebruik 
van nutriënten uit kunstmest. en daarmee  ondernemers te bewegen een groter aandeel van hun 
bemesting uit dierlijke mest te halen. 

4.5 Beleidsopties 
Er is een aantal mogelijkheden om het gebruik van dierlijke mest te stimuleren ten faveure van het 
gebruik van kunstmest. De volgende beleidsopties kunnen onderscheiden worden: 
1. Een verbod op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 3); 
2. Een heffing op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 4); 
3. Verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest (beleidsoptie 5); 
4. Een verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest in kunstmest (beleidsoptie 6); 
5. Erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest (beleidsoptie 7); 
6. Hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking (beleidsoptie 8).  

4.5.1 Beleidsoptie 3, een verbod op het gebruik van kunstmest 
Een 100% verbod op gebruik van alle kunstmest in Nederland in alle sectoren is vooralsnog niet 
haalbaar omdat de kwaliteit en assortiment van de diverse dierlijke mestproducten vele malen minder 
is dan het ruime assortiment aan kunstmestproducten. Mestverwerking moet een flinke innovatieslag 
maken om te kunnen concurreren met kunstmest. Het zou ten koste gaan van de opbrengsten in de 
akker en (glas-)tuinbouw vanwege de geringere werking van dierlijke met en producten uit dierlijke 
mest. 

                                           
13 De hoogte van de vergoeding is van vele factoren afhankelijk. De mestmarkt is daghandel. De 
vergoeding kan dus schommelen afhankelijk van het aanbod, transportafstand, weersomstandigheden, 
etc. Leveranciers en afnemers kunnen ook overeenkomen dat de dierlijke mest met gesloten beurs 
uitgereden wordt. De afnemer krijgt hiermee dan kosteloos dierlijke mest op zijn perceel. 
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Zowel de sector als de fracties van CDA, VVD en PVV (10-puntenplan) zijn niet uit op het verbieden 
van het gebruik van kunstmest maar op het optimaliseren van het gebruik van dierlijke mest en 
producten uit mestbe- en mestverwerking. De forse consequenties voor bv de akker-en tuinbouw 
zullen weerstand oproepen. Er is dus geen brede politieke steun te verwachten. 
 
Een verbod draagt niet bij aan de realisatie van de doelen van de nitraatrichtlijn. De benutting van 
kunstmest is groter dan van dierlijke mest. Het gebruik van kunstmest voorkomt dus verliezen naar het 
milieu. Gelet hierop lijkt het verbod niet noodzakelijk noch proportioneel. Onderbouwing als maatregel 
die een lidstaat mag treffen ter uitvoering van artikel 5, vijfde lid, Nitraatrichtlijn, is dan ook lastig. 
Omdat kunstmest eenvoudig buiten Nederland te krijgen is neemt de fraudedruk toe. Het vaststellen 
van een verbod op het gebruik van kunstmest is bovendien een technisch voorschrift dat genotificeerd 
moet worden op grond van de Notificatierichtlijn. Deze notificatieplicht is ingesteld ter bevordering 
van een goede werking van de interne markt: Commissie en lidstaten krijgen hierdoor de mogelijkheid 
te reageren op ontwerpregelgeving van andere lidstaten, wanneer deze tot handelsbelemmeringen zou 
kunnen leiden. Daarnaast bestaat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een soortgelijke 
notificatieplicht. Op grond van artikel 2 van de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen (TBT-akkoord), die uitdrukkelijk van toepassing is op technische voorschriften 
die zijn vastgesteld door enerzijds de centrale overheidsorganen en anderzijds lokale overheidsorganen 
en niet-gouvernementele organen, dienen WTO-leden de betreffende ontwerpregelgeving aan het 
Secretariaat van de WTO te melden. Een dergelijk verbod werkt handelsbelemmerend waardoor ook in 
dit traject veel weerstand wordt verwacht (akker- en tuinbouw, kunstmestindustrie).    

4.5.2 Beleidsoptie 4, een heffing op het gebruik van kunstmest 
Een heffing op de toepassing van kunstmest zou alleen van toepassing kunnen zijn op stikstof en/of 
fosfaat omdat hiervoor een stelsel van gebruiksnormen geldt. Heffing op kunstmest is een vorm van 
milieuheffing. Een milieuheffing is er op gericht om nadelige effecten op het milieu tegen te gaan. De 
productie, het transport en het gebruik van kunstmest hebben overduidelijk nadelige effecten. Een 
heffing zet ondernemers aan zo efficiënt mogelijk mineralen uit kunstmest in te zetten. Dit is een 
voordeel. Een heffing heeft echter ook een flink aantal nadelige gevolgen. Hiervoor wordt verwezen  
naar beleidsoptie 3. 
 
Een heffing op kunstmest is een technisch voorschrift en zal net als een verbod op kunstmest  
genotificeerd moeten worden (Notificatierichtlijn én WTO Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen  Deense ondernemers betalen louter een heffing op het gebruik van kunstmest 
ingeval zij de mineralenboekhouding niet volledig ter beschikking te stellen aan de overheid. Hierdoor 
is sprake van een weinig ingrijpende maatregel. In Nederland is behoefte aan een échte heffing wegens 
milieubelangen in plaats van slechts een voorwaardelijke heffing. Een dergelijke heffing heeft een 
verplichtend karakter, hetgeen hoogstwaarschijnlijk een moeizame notificatieprocedure oplevert in 
verband met de handelsbelemmerende werking van de heffing. 

4.5.3 Beleidsoptie 5, verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest 
Het gebruik van dierlijke mest in de akker- en tuinbouw is zeer divers en de beschikbare ruimte binnen 
de gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verschillend benut afhankelijk van gebied, grondsoort en 
teelt Een verplichting tot een minimaal gebruik van dierlijke mest beoogd de nationale benutting van 
dierlijke mest te vergroten. Dit heeft een positief effect op het mestoverschot en draagt bij aan het in 
stand houden van de bodemvruchtbaarheid. Bij een toename van de nationale acceptatie van dierlijke 
mest op bouwland van 10% betekent dit een extra plaatsingsruimte van circa 15 miljoen kilogram 
stikstof. Een dergelijke verplichting kan ook een stimulans zijn voor mestverwerking aangezien 
sommige bodem/gewascombinaties minder geschikt zijn om onbewerkte mest te ontvangen. De 
verplichting kan gefaseerd ingevoerd worden. 
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Vanuit het oogpunt van de doelstelling van de Nitraatrichtlijn is extra gebruik van dierlijke mest niet te 
onderbouwen, waardoor voor die maatregel artikel 5, vijfde lid, Nitraatrichtlijn geen grondslag lijkt te 
bieden. Nutriënten uit dierlijke mest worden minder efficiënt opgenomen door gewassen en spoelen 
over het algemeen sneller uit naar grond- en oppervlaktewater. De juridische rechtvaardiging in het 
kader van notificatie als technisch voorschrift moet daarom gevonden worden in een ander algemeen 
belang, zoals de noodzaak om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en de druk op de nationale 
mestmarkt te verlichten. 
 
Draagvlak in de sector zal niet groot zijn. De akker- en tuinbouw zal een dergelijke verplichting zien als 
belemmering van hun handelingsvrijheid. De verplichting is niet redelijk te noemen. Immers, de 
verplichting rust niet op de probleemeigenaren, de veehouders, maar op de probleemoplossers, de 
akker- en tuinbouw. 
 
Uitvoeringskosten zijn relatief laag. Op basis van bestaande administratieve verplichtingen kan de 
verplichting gecontroleerd worden. Handhavingskosten zullen wel stijgen. Ondernemers die gewend 
zijn een aanzienlijk deel van hun bemesting uit kunstmest te halen zullen druk voelen dit zo te houden, 
bang als ze wellicht zijn voor verlies aan kwaliteit van het gewas, verlies aan opbrengst, 
structuurbederf door aanwending van (drijf)mest, etc. Ondernemers zullen op papier dierlijke mest 
willen ontvangen, maar risico is dat zij in de praktijk extra (illegale) kunstmest aanvoeren. 

4.5.4 Beleidsoptie 6, verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest 
Dit betreft verplicht gebruik van nutriënten uit dierlijke mest als grondstof voor kunstmest. Hier liggen 
de meeste kansen voor fosfaat uit assen afkomstig van verbrande of vergaste mest. Dit is een 
ontwikkeling die al vrijwillig wordt opgepakt door de kunstmestindustrie. Verplicht bijmenging van 
stikstof is technisch gezien vrijwel niet mogelijk. 
 
De hoeveelheid fosfaat die vrijkomt bij de verbranding van pluimveemest bij BMC Moerdijk (DEP) is 
gelijk aan ongeveer 70% van het gebruik van fosfaatkunstmest in Nederland. Hier liggen dus kansen 
om kringlopen meer sluitend te krijgen en de aanvoer van kunstmest afkomstig uit fosfaaterts terug te 
dringen. Een verplichting kan een stimulans zijn voor DEP en een eventuele tweede 
verbrandingsinstallatie. 
 
Draagvlak in sector en politiek is goed. Kunstmestindustrie zal wellicht tegen een verplichting zijn 
omdat ook nu al op vrijwillige basis gewerkt wordt aan recycling/onderzocht wordt wat de technische 
en financiële mogelijkheden en consequenties zijn. Met de industrie zal overleg plaats moeten vinden 
over onder andere het percentage bijmenging en de fasering. 
 
De administratieve lasten voor de veehouderij zijn nul. Lasten komen vooral voor rekening van DEP en 
de kunstmestindustrie voor administratie van grondstofstromen en verantwoording over de 
bijmenging. 
 
Hoewel ook verplichte bijmenging een technisch voorschrift is dat genotificeerd moet worden, heeft 
deze optie de meeste kans van slagen. Het komt tegemoet aan de bezwaren tegen het gebruik van 
milieubelastende stoffen en stimuleert het gebruik van (nutriënten uit) dierlijke mest zonder een 
algeheel ver- of gebod op te leggen. 

4.5.5 Beleidsoptie 7, erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest(vervanger) 
Dit betreft een bestaand traject, namelijk de pilots mineralenconcentraat. Hierover is veelvuldig met de 
Tweede Kamer gecommuniceerd. De Staatssecretaris heeft de Kamer laten weten in de tweede helft van 
dit jaar met de Europese Commissie over de resultaten van de pilots te gaan praten. Deze gesprekken 
moeten antwoord geven op de vraag of de Commissie ruimte ziet voor het toestaan van producten uit 
mestbewerking bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het Europees juridisch kader is helder. 
Een product uit mestbewerking moet op basis van een Europese verordening door de Commissie 
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aangemerkt worden als kunstmest wil het als zodanig binnen de Nitraatrichtlijn toegepast kunnen 
worden. Is dit niet het geval, dan valt het betreffende product binnen de gebruiksnorm voor dierlijke 
mest en is het gebonden aan een norm van maximaal 170 kg stikstof per hectare (bij derogatie 250 kg 
N). 
 
In het 10-puntenplan staat hierover: 
 

“Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik afhankelijk te stellen van de 
werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van strikte hokjes kunstmest/dierlijke mest”. 

 
De Staatssecretaris kan de Tweede Kamer hierover procedureel aangeven: ‘De uitkomsten van de pilots 
zullen wij  meenemen in de onderhandelingen met de Commissie over het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017. Deze onderhandelingen starten voor de zomer van 2012. 

4.5.6 Beleidsoptie 8, hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking 
De huidige derogatie is beperkt tot 250 kilogram stikstof uit graasdiermest. Tijdens de voorbereiding op 
het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de bijbehorende derogatie hebben zowel sector als de 
Tweede Kamer gepleit voor een hogere derogatie en het opnemen van mestverwerkingsproducten uit 
varkensmest in de derogatie. Dit was destijds niet opportuun. 
 
Een mogelijkheid om het gebruik van dierlijke mest te verhogen is een hogere derogatie waarbij de 
extra ruimte bovenop de 250 kg N uit graasdiermest producten uit mestverwerking worden toegestaan 
die een hoger werking hebben. Gedacht kan worden aan producten die op dit moment binnen de pilots 
mineralenconcentraat worden getest. 
 
Binnen de evaluatie Meststoffenwet 2012 (oplevering voorjaar 2012) worden verschillende 
derogatiescenario’s doorgerekend, waaronder de hierboven geschetste. Het gaat daarbij vooral om de 
milieueffecten van een verhoogd gebruik van dierlijke mest of producten uit dierlijke mest. 

4.6 Advies 
• Een verbod op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 3): Geadviseerd wordt deze optie niet 

nader uit te werken. 
• Een heffing op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 4): Geadviseerd deze optie niet nader uit te 

werken. 
• Verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest (beleidsoptie 5): 

Geadviseerd wordt deze optie niet nader uit te werken. 
• Een verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest in kunstmest (beleidsoptie 6): 

Geadviseerd wordt deze optie nader te onderzoeken en te melden aan de Tweede Kamer met de 
aangekondigde brief voor september van dit jaar. 

• Erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest (beleidsoptie 7): Geen aanvullende actie 
noodzakelijk. Geadviseerd wordt geen inhoudelijke toezeggingen te doen aan de Tweede 
Kamer, uitsluitend procedurele. 

• Hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking (beleidsoptie 8): Geadviseerd 
wordt deze beleidsoptie in de door de Staatssecretaris voor september aangekondigde brief te 
benoemen en toe te zeggen hier vol op in te zetten richting de Europese Commissie. 
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5. Voermaatregelen 

5.1 Inleiding 
LTO en Nevedi hebben op 13 december 2010 een convenant gesloten om met het voerspoor de 
fosfaatexcretie in Nederland terug te dringen. Het convenant moet ervoor zorgen dat vanaf 2011 het 
mestproductieplafond niet langer wordt overschreden en daarmee de derogatie niet in gevaar komt. 
Voornemen is om in 2011 tot een reductie van 10 miljoen kilogram fosfaat in de mest te komen ten 
opzichte van 2008/2009, waarvan 5 mln kg door de rundveehouderij en 5 mln kg door de 
varkenshouderij (op een totale productie van circa 175 mln kg). In 2013 wil men een reductie van nog 
eens 10 mln kg gerealiseerd hebben. 
 
LTO en Nevedi benoemen drie aanleidingen om te komen tot het voerspoor: 
1. Schaarste grondstoffen, met name fosfaaterts; 
2. Dalende fosfaatgebruiksnormen met als gevolg een stijging van het mestoverschot; en 
3. Overschrijding van het mestproductieplafond (voor fosfaat) in 2008, 2009 en 2010. 
 
Het plan van LTO en Nevedi kent grofweg twee sporen: een vrijwillig spoor en een meer dwingend 
spoor via een productschapsverordening.  
1. Bij het vrijwillige spoor wordt geprobeerd via informatieverstrekking door bedrijfsadviseurs om 

alle veehouders in Nederland tot meer fosfaatefficiëntie (= betere benutting van fosfor in voer) te 
bewegen.  

2. Met een productschapsverordening wordt een minimale fosfaatefficiëntie verplicht gesteld. 
Bedrijven met een te lage fosfaatefficiëntie kunnen een boete krijgen. 

 
Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een productschapsverordening.  

5.2 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
De fracties van CDA, VVD en PVV steunen het initiatief van LTO en Nevedi: 
 

“De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren”.14 
 
Er is geen brede steun voor het initiatief van LTO en Nevedi. Bestuurlijk wordt het initiatief gedragen 
door de LTO, leden zijn verdeeld. De NVV steunt het initiatief niet. Er is dan ook scepsis over de 
effectiviteit en afdwingbaarheid van de aangekondigde maatregelen. Vraag is of de overheid in deze 
een bijdrage kan leveren door wel een verplichting op te leggen. 

5.3 Beleidsopties 

5.3.1 Beleidsoptie 9, verbod op voer met te hoog fosfaatgehalte 
 
Algemeen 
Maatregelen gericht op het terugdringen van fosforgehalten van diervoeders kunnen een flinke 
bijdrage leveren aan het realiseren van verlaging van de fosfaatexcreties zonder dat de diergezondheid 
en dierenwelzijn daaronder hoeven te lijden.  
 
Juridisch 
Op grond van de Nederlandse diervoederregelgeving is het niet mogelijk een nationale grondslag te 
creëren om beperkingen te kunnen stellen aan het gebruik van fosfaat in diervoeders. De Nederlandse 
wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud van diervoeders is ingekaderd in Europese regels. 
Op grond van Richtlijn 2002/32/EG is het opleggen van een internationaal dwingende beperking voor 

                                           
14 10-puntenplan CDA, VVD en PVV 
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fosfaat in diervoeders wél mogelijk, maar dit lijkt niet haalbaar. Een dwingende beperking zou met het 
oog op het milieubelang kunnen worden ingesteld, maar vergeleken met de andere stoffen in de bijlage 
bij Richtlijn 2002/32 (die zonder uitzondering giftig zijn) is fosfor/fosfaat een ongevaarlijke stof die 
nodig is voor al het leven. Bovendien is de mestproblematiek in andere lidstaten minder groot, 
waardoor dergelijke beperkende maatregelen op internationaal niveau naar verwachting niet 
gewaardeerd zullen worden en zeer mogelijk niet vastgesteld zullen worden. Kortom, op grond van de 
diervoederregelgeving is het opleggen van een beperking voor fosfaat in diervoeders niet eenvoudig. 
 
Een alternatief is het creëren van een nationale rechtsbasis in de Meststoffenwet teneinde alleen in 
Nederland maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van het fosfaatgehalte van diervoeders. Op 
grond van artikel 5 van de Nitraatrichtlijn dienen lidstaten aanvullende of verscherpte maatregelen te 
treffen (in dit geval dus náást het lopende Vierde Nederlandse Actieprogramma betreffende de 
Nitraatrichtlijn) die zij noodzakelijk achten om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. 
Het opleggen van een verbod op voer met een te hoog fosfaatgehalte behoort daarbij tot de 
mogelijkheden, mits hiervoor een wettelijke grondslag gecreëerd wordt. De invoering van deze 
maatregel dient goed onderbouwd te worden. Vanuit de doelstelling van de Nitraatrichtlijn is dit 
verbod wellicht te beperkt. 
 
Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregel voldoende kan worden onderbouwd, staat nog één 
handeling de invoering van de maatregel in de weg, notificatie op grond van de Notificatierichtlijn en 
op grond van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT-akkoord).  
De diervoedersector is zeer internationaal georiënteerd waardoor zeker weerstand wordt verwacht bij 
de notificatie van een dergelijke nationale maatregel.15 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Het opleggen van een limiet aan het gehalte van fosfaat in diervoeders heeft mogelijk onvoldoende 
effect indien niet tevens een limiet aan de hoeveelheid te voederen diervoeders opgelegd wordt. De 
samenstelling van het voer kan immers gecompenseerd worden door de toe te dienen hoeveelheid. Een 
reductie in de hoeveelheid fosfaat in diervoeders kan daarnaast gecompenseerd worden door fosfaat 
toe te dienen in de vorm van voedingssupplementen waarmee de effectiviteit van de maatregel 
eenvoudig teniet gedaan wordt. 
 
Varkenshouders betrekken een aanzienlijk deel van hun veevoeder (brijvoeders) vanuit de voedings- 
en genotmiddelenindustrie. Deze voedingsstromen worden vaak op het eigen bedrijf gemengd tot een 
geschikt voederproduct. Het betreft reststromen die relatief veel fosfaat bevatten. Sturing op de 
fosfaatinhoud is niet eenvoudig. Het stellen van eisen aan de hoeveelheid fosfaat in voer zou weleens 
tot gevolg kunnen hebben dat de varkenshouderij geen, of minder, reststromen uit de voedings- en 
genotmiddelenindustrie kan betrekken. Dit heeft financiële consequenties voor de varkenshouderij 
(want duurder voer nodig) en voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (want duurdere afzet 
reststromen). In het ergste geval gaat een groot deel van de reststromen naar de co-
vergistingsinstallaties en neemt de hoeveelheid dierlijke mest – en daarmee fosfaat – juist alleen maar 
toe. 
 
Draagvlak 
LTO en Nevedi worstelen met de uitvoering van het convenant. Een verplichting vanuit de overheid, 
met daarbij behorende uitvoering en handhaving, zal door deze partijen toegejuicht worden. Ook de 
Kamer zal positief staan tegenover het terugdringen van de input in de veehouder vanwege de 
positieve uitwerking op fosfaatvoorraden, de mestproductie en het beter sluiten van 
mineralenkringlopen. 
 
                                           
15 Mogelijk moet óók genotificeerd worden o.g.v. de Dienstenrichtlijn, maar vooralsnog gaan wij ervan 
uit dat het stellen van eisen aan voer (en fosfaatefficiëntie) niet gezien wordt als een dienst in de zin van 
de Dienstenrichtlijn waardoor de richtlijn niet van toepassing is. 
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Veel varkenshouders zullen minder positief tegenover een degelijke verplichting staan. Er wordt 
gevreesd voor kostprijsverhoging en verlies van concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland en 
voor gezondheidsproblemen bij dieren.  
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Voerleveranciers zijn ook nu al verplicht gegevens te verstrekken aan Dienst Regelingen. Ondernemers 
moeten gegevens over voerleveranties in de eigen administratie opnemen. De administratieve lasten 
zullen door deze maatregel niet noemenswaardig veranderen.  
 
Wil deze maatregel effectief zijn is strikt toezicht op voersamenstelling en voerleveranties noodzakelijk. 
Er zal toezicht gehouden moeten worden op de vaststelling van het fosfaatgehalte in diervoeders. Dit 
vraagt een extra inspanning van uitvoering en handhaving. 

5.3.1 Beleidsoptie 10, Fosfaatefficiëntie  
 
Algemeen 
Om de doelstellingen uit het convenant tussen LTO en Nevedi te realiseren worden voor alle dierlijke 
sectoren kengetallen gebaseerd op fosfaatbenutting ontwikkeld. Het kengetal wordt berekend door het 
fosfaat dat is vastgelegd in de groei van dieren, te delen door de fosfaataanvoer via het voer. Degenen 
die de vastgestelde norm niet halen, zullen met voer- en/of managementmaatregelen de efficiëntie 
moeten verhogen16. Fosfaatefficiëntie schrijft dus niet voor HOE de veehouder efficiënt om moet gaan 
met fosfaat, dat is aan de veehouder zelf. Dit jaar zou het kengetal voor de varkenshouderij worden 
geïntroduceerd. De varkenshouderij kent niet of nauwelijks prikkels (noch economisch noch wettelijk) 
om te sturen op fosfaatbenutting17. Hiertoe wordt een algemene verplichtende verordening voor de 
varkenshouderij opgesteld door het Productschap Diervoeders. In de uitwerking van deze 
productschapsverordening zullen ook de controle en sancties worden ingevuld. Hierbij wil het 
productschap aanhaken bij de gegevens die jaarlijks door DR worden ingewonnen. Gezien het verschil 
in doelstelling waarvoor deze gegevens gebruikt worden (DR: statistiek, Productschap: controle en 
handhaving zonder wettelijke grondslag) is het nog maar de vraag of dit legitiem is18. Het 
productschap verwacht nu dat de verordening in de tweede helft van 2012 in werking treedt. 
 
Juridisch 
Het vaststellen van een verplichte norm op overheidsniveau voor de minimum fosfaatbenutting is 
juridisch mogelijk. Het voorschrijven van fosfaatefficiëntie brengt geen absolute verplichting met zich 
tot het nemen van één bepaalde maatregel. De veehouder wordt vrijgelaten in zijn keuzes tot het 
komen van een optimale fosfaatbenutting. Wél dient een wettelijke basis voor de norm gecreëerd te 
worden, hetgeen een wijziging van de Meststoffenwet met zich brengt. Door deze wettelijke basis 
vervalt ook het bezwaar tegen het gebruik van reeds ingewonnen gegevens op grond van de 
Meststoffenwet (het productschap zou e.e.a. dan ook in medebewind kunnen regelen).  
 
De ontwerpregelgeving over fosfaatefficiëntie zal hoogstwaarschijnlijk genotificeerd moeten worden bij 
de Commissie en de WTO19. Reden voor de notificatie is het feit dat er bij het regelen van 
fosfaatefficiëntie een kwantitatieve aanduiding wordt gebruikt, te weten het kengetal. De 
notificatierichtlijn schrijft voor dat bij kwantitatieve en kwalitatieve aanduidingen genotificeerd moet 
worden. Ook bij deze notificatieprocedure valt weerstand te verwachten van de andere lidstaten, maar 
vermoedelijk in mindere mate dan bij expliciet stellen van eisen aan voer nu de diervoedersector 

                                           
16 Hierbij dient gedacht te worden aan speciale voeders, multifasevoedering, het houden van beren 
i.p.v. borgen etc. 
17 In tegenstelling tot de varkenshouderij kent de melkveehouderij deze prikkels wel: de groeiende 
impact van het BEX-systeem en het feit dat efficiënt omgaan met fosfaat financieel gewin oplevert.  
18 Vraag is voorgelegd aan deskundige op het gebied van bescherming persoonsgegevens.  
19 Ook het Productschap Diervoeders gaat hiervan uit.  
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hierdoor niet per definitie geraakt hoeft te worden gezien de andere, mogelijk goedkopere, 
mogelijkheden om te komen tot fosfaatefficiëntie. Op nationaal niveau is het draagvlak voor de 
introductie van fosfaatefficiëntie groot. Dit blijkt uit bovengenoemd convenant én het door de 
Staatssecretaris geschetste alternatief tot afroming van dierrechten. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Zie beleidsoptie 9 als het gaat om het effect van de maatregel op de inzet van reststromen uit de 
voedings- en genotmiddelenindustrie. 
 
Draagvlak 
Zie beleidsoptie 9 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Zie beleidsoptie 9. Onderzocht dient te worden of aanvullende gegevensverstrekking door de 
veehouderij noodzakelijk is om een effectieve controle op fosfaatefficiëntie mogelijk te maken. De 
toename in administratieve lasten ten gevolge van deze optie moet dus nog in kaart worden gebracht. 

5.4 Advies 
De varkenshouderij kent momenteel geen prikkel om de excretie van fosfaat te reduceren. De kosten 
voor de afvoer van varkensmest zijn gelegen in de hoeveelheid kuubs, niet in de fosfaatinhoud. Vanuit 
oogpunt van fosfaatefficiency is het opleggen van maatregelen die de input verminderen te 
rechtvaardigen. Er zijn echter een aantal kanttekeningen: 
1. In de pluimveehouderij is weinig winst meer te boeken als het gaat om het verminderen van de 

fosfaatinput. Het risico op gezondheidsklachten bij pluimvee is aanwezig. Bovendien heeft de 
pluimveehouderij haar overschotsprobeem onder controle. Doordat melkveehouders veel van hun 
eigen ruwvoer telen op eigen grond zit er een prikkel in de huidige systematiek van de 
Meststoffenwet om fosfaatinput te verminderen. 

2. De handel in veevoeders is internationaal van aard. Dit betekent dat Nederland maatregelen moet 
notificeren, zowel Europees als in WTO-verband. Het verbinden van voorwaarden aan de 
hoeveelheid fosfaat in voer, rechtstreeks of indirect, raakt internationaal opererende 
ondernemingen. Er zal vanuit Europa en ook binnen de WTO verzet ontstaan vanwege het 
handelsbelemmerende karakter van dergelijke maatregelen. 

3. Het toezicht op maatregelen gericht op de input van fosfaat dan wel de fosfaatefficiency is 
uitermate lastig. De vaststelling van gehalten in voer, maar ook in andere van belang zijn de 
mineralenstromen zoals dieren en mest, gaat gepaard met marges die soms aanzienlijk zijn. Door 
deze marges wordt het zeer lastig handelend op te treden bij het vermoeden van niet voldoen aan 
de verplichtingen. De effectiviteit komt daarmee zwaar onder druk. 

4. Sluiproutes als supplementen, extra voer en illegale import zijn moeilijk af te dekken. 
5. Het voorschrijven van soorten voer, fosfaatgehalten dan wel fosfaatefficiency verkleint de 

handelingsvrijheid van ondernemers. 
6. De maatregelen kunnen contraproductief werken als reststromen uit de VG--middelenindustrie 

niet langer als diervoeding maar als co-materiaal voor mestvergisting worden gebruikt. 
 
Advies: Hoewel de nadelen fors lijken wordt geadviseerd beleidsoptie 9 (fosfaatefficiëntie) nader uit te 
werken. Mede omdat dit spoor door bedrijfsleven en politiek omarmd is, en er breed over 
gecommuniceerd is bv naar EC. . 
 
Tot slot 
Nadat nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden over de maatregelen, zal nog worden bezien in 
hoeverre het totaalpakket bijdraagt aan de vermindering van het probleem. Pas dan kan ook een 
uitspraak worden gedaan op welke termijn (gefaseerde) afschaffing van het dierrechtenstelsel 
verantwoord is.  



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Notitie omvang veehouderij
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:02:45
Bijlagen: 2011-01-18 Omvang veehouderij_versie 2.0.doc

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2011 16:57
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: Notitie omvang veehouderij

Ik heb weer eens wat tijd gestoken in de notitie over omvang veehouderij. Jouw opmerkingen (van 2

maanden geleden) verwerkt en vooral veel toegevoegd aan hoofdstuk 2 (achtergronden,

ontwikkelingen in de landbouw, toestand milieu) en 3 (noodzaak sturing op opvang).

We moeten komende dagen maar eens bezien of het nodig is om deze notitie als groeidocument te

gebruiken.
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1. Inleiding 
Deze notitie vormt het eindprodukt van de Projectgroep Omvang Veehouderij. In de notitie is getracht 
antwoord te geven op een drietal vragen: 
1. Is generieke sturing vanuit de Rijksoverheid op de omvang van de veehouderij na 2015 

noodzakelijk en zo ja, waarom? 
2. Op welke manieren kan de Rijksoverheid generiek sturen op de omvang van de veehouderij? 
3. Dient de Rijksoverheid te streven naar een bepaald maximum aan de omvang van de veehouderij 

en zo ja, waarom en waar ligt dit maximum? 
 
Bij het schrijven van deze notitie is gebruik gemaakt van de uitkomst van de verkenning van de 
mogelijke herziening van de Toekomstvisie veehouderij, waarin aandacht is gegeven aan een drietal 
onderwerpen, te weten omvang veehouderij, schaalgrootte en de relatie volksgezondheid – 
diergezondheid. 
 
In deze notitie is ook aandacht voor visies die door belangenorganisaties zijn ingebracht, waaronder 
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO-Nederland. 
 
De notitie is in eerste instantie bestemd voor de Stuurgroep Omvang Veehouderij. De Stuurgroep is 
verantwoordelijk voor het maken van keuzes over welke beleidsvoorstellen voorgelegd gaan worden 
aan de Staatssecretarissen van I&M en EL&I. De notitie dient verder als basis voor deze 
beleidsvoorstellen, voor brieven aan de Tweede Kamer en voor de toelichting bij de eventueel 
noodzakelijke wijziging van de Meststoffenwet en onderliggende regelgeving. 
 
In dit inleidende hoofdstuk komen achtereenvolgens de aanleiding (paragraaf 1.1), de formulering 
van de opdracht inclusief de afbakening (1.2) en de opbouw van de notitie (1.3) aan bodt. 

1.1 Aanleiding 
 
Expiratie dierrechten en afschaffen melkquotering 
In de tweede helft van 2008 is de minister per nota geadviseerd een onderzoek uit te laten voeren naar 
mogelijke sturingsinstrumenten ter vervanging van het stelsel van dierrechten en de melkquotering. 
Dit heeft geresulteerd in het rapport Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; opties voor 
sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 (rapport 2010.085.HD) van Capgemini Consulting i.s.m. 
WUR Alterra. Dit rapport is per brief van 24 juni 2010 (28385, nr. 184), zonder Kabinetsreactie, aan de 
Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft de Tweede Kamer gemeld dat een reactie aan het 
nieuw te vormen Kabinet is. 
 
Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie EL&I van 11 november 2010 heeft de 
Staatssecretaris, in antwoord op vragen van verschillende fracties, geantwoord dat hij in april/mei 
2011 de Kamer zal “informeren hoe in de toekomst omgegaan wordt met de omvang van de 
veehouderij na 2015”. 
 
Toekomstvisie veehouderij 
In een brief van 29 juni 2010 heeft de voormalig minister van LNV de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij. Zij constateert dat de veehouderij de 
afgelopen jaren op vele fronten een beweging heeft gemaakt naar meer duurzaamheid. Tevens schetst 
zij de opgaven die in de toekomst liggen om gewenste doorbraken op dit gebied te realiseren. 
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De kernboodschap van de nota Toekomstvisie Veehouderij is dat de veehouderij in Nederland zich in 
2023 moet hebben ontwikkeld tot een in alle opzichten duurzame sector. Dit is een veehouderij met 
een breed draagvlak in de samenleving en die produceert met respect voor mens, dier, milieu en 
omgeving, inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld. 
 
Verduurzaming in de veehouderij is een onderwerp dat nadrukkelijk de aandacht heeft, zowel 
nationaal als internationaal. Maatschappelijke discussies vinden plaats over megastallen, het 
burgerinitiatief in Brabant en de relatie veehouderij-volksgezondheid, zoals duidelijk naar voren 
kwam bij de uitbraak van Q-koorts. Het debat gaat ook over ontwikkelingen zoals het expireren van 
de dierrechten voor varkens en pluimvee in 2015, het afschaffen van de melkquotering en de 
ontwikkeling van de geiten- en schapenhouderij.  
 
Deze ontwikkelingen vereisen (mogelijk) een aanvulling op het geformuleerde beleid zoals verwoord 
in de Toekomstvisie veehouderij en op onderdelen verdient het zonodig een herziening. Het gaat om de 
volgende onderwerpen:  
• Omvang van de veehouderij; 
• Schaalgrootte per bedrijfslocatie; 
• Relatie veehouderij – volksgezondheid. 
 
In een projectgroep is in de tweede helft van 2010 gewerkt aan een uitwerking van deze drie 
onderwerpen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze notitie. 
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
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”1.  
 
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”. 
 
Derogatievoorwaarden 
                                                           
1 Het voorlopige programma stikstof, 28 juni 2010, Bijlage bij Kamerstukken II, 30654, nr. 83. 
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Met de Europese Commissie is, in het kader van het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2006-2009, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse mestproductie 
het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de Commissie: “Teneinde te 
vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie intensivering optreedt, dienen de 
bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het 
niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, overeenkomstig het door Nederland uit te voeren 
actieprogramma”2. 
 
Nederland heeft realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de instandhouding van het 
stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van mestafzetovereenkomsten3. In het vierde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2010-2013 is de afspraak bestendigd. Te verwachten 
valt dat de Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. 

1.2 Opdracht 
 

1.3 Opbouw notitie 
 

                                                           
2 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
3 “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”. 
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2. Achtergronden 

2.1 Maatschappelijk beeld van de veehouderij  
De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen 5 à 10 jaar meer en meer onderwerp geworden van een 
breed maatschappelijk debat. Het hebben van een mening over de veehouderij is niet langer 
voorbehouden aan belangenorganisaties. De burger laat zich horen (dit kwam o.a. expliciet aan de 
orde tijdens de Q-koortsuitbraak en bij het burgerinitiatief in Noord-Brabant). Deze groeiende 
belangstelling van de maatschappij voor de veehouderij heeft zich vertaald in een groeiende aandacht 
vanuit de politiek. De opkomst van de Partij voor de Dieren is hiervan de meest zichtbare uiting. Maar 
ook de gevestigde politieke partijen hebben meer aandacht voor de effecten van de veehouderij. Ook 
het pleidooi voor een duurzame veehouderij van vele hoogleraren die expliciet hun zorg hebben geuit 
over de ontwikkelingen in de veehouderij, kan hier worden genoemd. 
 
In het maatschappelijk debat over de veehouderij in Nederland domineren onderwerpen als 
dierenwelzijn, diergezondheid (en de kosten van bestrijding dierziekten), volksgezondheid, 
hinderproblematiek, schaalgrootte en milieudruk (en de verdeling van de kosten daarvan). Maar de 
discussie gaat ook over fundamentele vragen of Nederland op grote schaal levende dieren, vlees en 
eieren voor de export moet produceren4 en of de consumptie van dierlijke eiwitten niet vervangen kan 
en/of moet worden door plantaardige consumptie. Hoe mensen de veehouderij beleven en beoordelen 
wordt gevoed door o.a.  (hun) ervaringen, beelden van de veehouderij, kennis van de feiten en 
(persoonlijke) omstandigheden. Soms uit zich dit op lokale of regionale schaal, bijvoorbeeld bij de 
uitbreiding van een intensieve veehouderij in of rond de eigen woonomgeving, soms op landelijke of 
zelfs mondiale schaal, bijvoorbeeld in de discussie of Nederland veevoer moet importeren om vlees te 
kunnen exporteren.  
 
Uit bovenstaande mag al blijken dat er niet zoiets bestaat als ‘het maatschappelijke standpunt’. De 
standpunten zijn divers en hebben vaak een zeer verschillende achtergrond. Vele opvattingen over 
wat de juiste manier is om in Nederland dieren te houden voor de voedselproductie zijn waar te 
nemen. Bij die opvattingen komen vaak ook emoties om de hoek kijken. De emoties moeten worden 
gezien als een signaal van maatschappelijke zorg en betrokkenheid. Voor het kunnen voeren van een 
constructieve discussie over de veehouderij en de wijze waarop zij zich dient te ontwikkelen, is het 
belangrijk om goed te begrijpen waarom mensen zich zorgen maken over de veehouderij en waarop 
emoties en opvattingen van mensen zijn gebaseerd. Dit is meestal terug te voeren op de (morele) 
waarden en normen die zij belangrijk achten in de omgang met dieren, mensen en onze leefomgeving. 
Daar waar waarden die mensen belangrijk vinden in de samenleving niet of onvoldoende worden 
geborgd, zal weerstand optreden en een beroep op de overheid worden gedaan. 

2.2 Waarden rond de veehouderij 
De veehouderij is een economische activiteit waarmee ondernemers inkomen genereren en die een 
belangrijke bijdrage levert aan de nationale economie en welvaart en de voedselvoorziening. In 
Nederland vindt het merendeel van de Nederlandse samenleving het acceptabel dat dieren worden 
gehouden voor voedselproductie. Daarmee wordt economie/welvaart beschouwd als een belangrijke 
waarde. Echter, deze economische activiteit staat niet op zichzelf. Er zijn effecten op de omgeving en 

                                                           
4 In 2008 bedroeg de binnenlandse productie 2,8 miljoen ton vlees en 9,4 miljard eieren waarvan 2,3 miljoen ton 
(82%) respectievelijk 8,6 miljard stuks (91%) werd geëxporteerd. Nederland importeerde in datzelfde jaar 1,2 
miljoen ton vlees en 2,2 miljard stuks eieren (PVE (2009), Vee, Vlees en Eieren in 2008). In 2009 werden 6,1 miljoen 
biggen (waarvan 50% naar Duitsland) en 5,1 miljoen fokvarkens, vleesvarkens en vleeszeugen (waarvan 76% naar 
Duitsland) geëxporteerd (PVE (2010), Vee, Vlees en Eieren in 2009).  
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daarmee positieve dan wel negatieve invloeden op de andere waarden die we belangrijk achten. Van 
belang is na te gaan of de verschillende waarden voldoende worden gerespecteerd of dat bepaalde 
waarden door de ontwikkeling van de economische waarde teveel worden geschaad, met andere 
woorden: is er een balans tussen de diverse waarden. De volgende waarden kunnen onderscheiden 
worden:  
 
Planet People Profit 
Milieu Volksgezondheid Concurrentiekracht 
Landschap Menselijke maat Ondernemerschap 
Biodiversiteit Respect voor dieren Autonomie (veehouder) 
Diergezondheid  Welvaart 
Dierenwelzijn   
Tabel 1: Waarden in het maatschappelijk debat over veehouderij (op basis van de drie P’s) 
 
Genoemde waarden zijn niet limitatief. Ook voedselzekerheid, sociale cohesie en andere zijn relevante 
waarden in dit verband. Genoemde waarden zijn komen het meest frequent voor in discussies over de 
veehouderij. 
 
Alle benoemde waarden spelen een rol in de discussie, maar ze wegen niet voor iedereen even zwaar. 
Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën hoe deze waarden het beste kunnen worden 
gerealiseerd: wat behoren we te doen of na te laten. 

2.3 Rol van de overheid 
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hoeft de overheid zich 
maatschappelijke belangen pas dan aan te trekken, wanneer de markt of de samenleving daarin niet 
op een bevredigende wijze zelf voorziet5. De WRR wijst erop dat pas als deze belangen niet of 
onvoldoende worden verwezenlijkt maatschappelijke belangen publieke belangen worden, belangen 
waarvoor de overheid eindverantwoordelijkheid draagt. Volgens de WRR is het aan de politiek om 
aan te geven welke publieke belangen in een concreet geval aan de orde zijn. Ook de SER komt tot 
deze conclusie: “Het aanmerken en benoemen van een publiek belang is bij uitstek een kwestie van 
politieke besluitvorming”6. 
 
Volgens de WRR is de politiek dus aan zet als het gaat om de vraag wat onder het publieke belang 
geschaard moet worden. Deze notie gaat echter voorbij aan de vraag hoe de politiek tot de overtuiging 
komt dat een bepaald publiek belang zonder overheidsbemoeienis onvoldoende tot zijn recht komt. 
Publieke belangen komen niet “uit de politieke hemel vallen”. Dat er van een dergelijk belang 
gesproken moet worden, is veelal een conclusie die getrokken wordt nadat zich incidenten hebben 
voorgedaan (Q-koorts), burgers zich hebben geroerd (burgerinitiatief Brabant), of experts hebben 
gewaarschuwd (pleidooi hoogleraren). Publieke belangen zijn met andere woorden niet gegeven, 
maar moeten worden ontdekt. Een belangrijk motief om bepaalde publieke belangen aan te merken 
als ‘publiek’ is gelegen in het optreden van complexe (positieve of negatieve) externe effecten. Dit is in 
het bijzonder het geval voor publieke belangen die verbonden zijn aan duurzaamheid, waarbij 
negatieve externe effecten kunnen optreden voor latere generaties, mensen in andere landen, dieren of 
onze leefomgeving. 
 
Ook bij de beantwoording van de vraag hoe aan publieke belangen tegemoet gekomen kan worden 
heeft de politiek volgens de WRR het laatste woord, maar kan een bepaalde keuze mede worden 
                                                           
5 WRR, 26 april 2000, Het borgen van publiek belang 
6 SER, 2008, Waarden van de landbouw, publicatienummer 5, 16 mei 2008. 
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gebaseerd op wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit het verleden. Het formuleren van 
marktwerking en publieke belangen in termen van een rolverdeling tussen de markt en de overheid 
lijkt echter vanzelfsprekender dan het is. Immers, overheid en markt zijn vrijwel overal en vrijwel 
altijd met elkaar verweven. Zelfs bij de meest simpele transactie spelen beide een rol. 

2.4 Ontwikkelingen in de landbouw 

2.4.1 Melkveehouderij 
In tabel 2 is een aantal ontwikkelingen in de melkveehouderij weergegeven. Duidelijk is dat de totale 
melkproductie tussen 1980 en 2009 niet aan veel verandering onderhevig is. Het aantal melk- en 
kalfkoeien daalt in de periode daarentegen sterk (-36,8%). Dit is mogelijk vanwege de groei van de 
melkproductie per koe (tussen 1980 en 2009: +57,4%). De stikstofexcretie van de totale rundveestapel 
kent een piek in het midden van de jaren ’80 (1986: 472 miljoen kg), maar daalt daarna scherp naar 258 
miljoen kilogram in 2009 (tussen 1980 en 2009: -32,3%; tussen 1986 en 2009: -45,4%). 
 
Het aantal bedrijven met rundvee daalde tussen 1980 en 2009 met 62%. Het aantal bedrijven met melk- 
en kalfkoeien daalde tussen 1980 en 2009 zelfs met 69,8%. Deze daling is nog steeds gaande. Dit 
betekent een langzame maar gestage schaalvergroting in de melkveehouderij, zoals ook blijkt uit het 
gemiddeld aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf dat inmiddels ruim 73 bedraagt (stijging t.o.v. 1980: 
110%). 
 
  melk- en 

kalf-
koeien 

vlees-, 
weide-, 
zoog-
koeien 

overig Totaal 
rundvee 

bedrijven 
met 
rundvee 

melk-
productie 

productie 
per koe 

Stikstof-
excretie 

bedrijven 
met 
melk- en 
kalf-
koeien 

Gemiddeld 
aantal 
melk- en 
kalfkoeien 

       *1000  stuks *1000 ton liter mln. kg.   stuks  
                   
1980 2.356 44 2.298 5.226 87.457 11.851 5.030 381 67.167 35,1 
1990 1.878 120 2.447 4.926 65.423 11.273 6.003 452 46.977 40,0 
1995 1.708 146 2.277 4.654 56.216 11.280 6.604 438 37.465 45,6 
2000 1.504 163 1.782 4.069 45.804 11.155 7.416 339 29.466 51,0 
2002 1.485 150 1.658 3.857 41.246 10.677 7.188 282 n.b. n.b. 
2004 1.470 145 1.529 3.765 38.336 10.905 7.416 265 n.b. n.b. 
2006 1.420 143 1.482 3.745 36.244 10.994 7.744 254 22.301 63,7 
2008 1.466 127 1.525 3.890 34.198 11.624 7.928 264 20.746 70,7 
2009 1.489 123 1.584 3.968 33.268 11.791 7.918 258 20.268 73,5 

Tabel 2: Ontwikkelingen in de melkveehouderij sinds 1980 (Bron: CBS en . 

2.4.2 Varkenshouderij 
In tabel 3 is voor de periode 1998-2009 ondermeer het aantal eenheden varkensrechten weergegeven. 
In die periode is het aantal rechten gedaald met ruim 18%. Het aantal gehouden vlees- en fokvarkens 
is in diezelfde periode gedaald met 14,8%. Deze geringere daling van het aantal dieren kent een 
drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het soort varkens dat 
gehouden wordt, van vlees- en fokvarkens naar verhoudingsgewijs meer biggen. Het aantal biggen is 
in dezelfde periode dan ook nauwelijks gedaald (-0,5%). In de tweede plaats is er sprake van een 
groeiend aantal varkens dat buiten rechten gehouden mag worden, voornamelijk als gevolg van de 
POR-regeling. In de derde plaats is de benuttingsgraad van de varkensrechten in de loop van de jaren 
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gestegen. In 2002 bedroeg de benutting van varkensrechten in heel Nederland 87%. In 2006 was deze 
benutting opgelopen tot 93%7. Eind 2009 was de benutting bijna 100%8.   
 
De fosfaatproductie in de varkenshouderij is in de beschouwde periode met 13,8% gedaald. Dit geeft 
aan dat in de afgelopen 10 tot 12 jaar de varkenshouderij geen werk heeft gemaakt van het 
terugdringen van de uitstoot van mineralen via het voerspoor. 
 
 Varkensrechten 

*1000 eenheden 

Varkensrechten 

* 1000 kg 

fosfaat 

Totaal 

Vlees- en 

fokvarkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

varkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

Biggen 

*1000 

Bedrijven met 

varkens 

Fosfaatproductie 

*1000 kg fosfaat 

1998 10.843 80.237 8.351 13.446 5.095 19.345 53.997 
2000 10.355 76.628 8.015 13.118 5.103 14.523 48.171 
2002 9.452 69.947 6.903 11.648 4.744 11.851 39.680 
2004 8.860 65.564 6.629 11.153 4.524 10.038 37.107 
2006 8.839 65.409 6.709 11.356 4.647 9.041 42.776 
2008 8.849 65.484 7.061 12.026 4.966 8.249 45.053 
2009 8.847 65.464 7.118 12.186 5.068 7.567 46.537 
        
1998-2009 -18,4% -18,4% -14,8% -9,4% -0,5% -60,9% -13,8% 

Tabel 3: Ontwikkelingen in aantal varkensrechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 
 
Het aantal bedrijven met varkens is in de periode 1998-2009 met maar liefst 60,9% gedaald van bijna 
20.000 bedrijven in 1998 naar iets meer dan 7.500 in 2009. Medio 2008 waren er ruim 8.000 bedrijven 
met varkens in Nederland. De helft daarvan kan als gespecialiseerd varkensbedrijf getypeerd wordt. 
Deze bedrijven, waar varkenshouderij de hoofdtak is, bestonden uit circa 1.250 zeugenbedrijven, 
bijna 1.800 vleesvarkensbedrijven en bijna 1.000 gesloten bedrijven. Op de overige varkensbedrijven 
worden vooral vleesvarkens gehouden. Het gemiddeld aantal varkens op een bedrijf is in de periode 
1998-2009 gestegen van 695 naar 1.610 varkens. 
 
In de komende jaren dient de varkenshouderij zich aan te passen aan nieuwe milieu- en welzijnseisen. 
Van invloed zijn vooral de nieuwe emissie-eisen voor ammoniak die per 2013 gerealiseerd dienen te 
worden en aangescherpte welzijnseisen, ook per 2013, bestaande uit: 
• Realisatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen; 
• Realisatie van vergroting van de leefoppervlakte voor gespeende biggen en vleesvarkens; 
• Realisatie van spleetbreedte van roostervloeren van maximaal 18 mm bij vleesvarkens. 
 
Het LEI heeft onderzoek verricht naar de gevolgen van deze nieuwe eisen voro de varkenshouderij9. 
Conclusies die het LEI trekt zijn: 
• Varkenshouderijbedrijven staan er financieel gezien niet goed voor (56% redelijk tot goed, 31% 

matig, 13% slecht); 
• Er zijn forse aanpassingen nodig om te voldoen aan wettelijke eisen per 2013; 
• Een deel van de bedrijven zal versneld stoppen: “Een deel van de varkenshouders zal stoppen 

indien bestaande stallen aangepast dienen te worden aan de milieu- en dierenwelzijneisen”; 

                                                           
7 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
8 Bron: Dienst Regelingen 
9 LEI (2010), Economische gevolgen van bestaande regelgeving voor de Nederlandse varkenshouderij, LEI-
rapport 2010-010. 
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• De varkensstapel zal krimpen: “Een forse krimp van het aantal bedrijven zal ook een krimp 
betekenen van het aantal varkens omdat de vrijkomende productiecapaciteit op korte termijn zeer 
waarschijnlijk niet geabsorbeerd kan worden door de overblijvende bedrijven”. 

 
Hoofdconclusie uit het rapport: “Bij de huidige regelgeving zal per 2013 het welzijn in de 
varkenshouderij verbeteren en de milieubelasting van de varkenshouderij sterk afnemen door een 
lagere ammoniakemissie en ontlasting van de mestmarkt. Dit gaat wel ten koste van het aantal 
varkensbedrijven, mede door versnelling van het autonome herstructureringsproces. Met name bij 
verbouw zijn de investeringen relatief hoog voor vergroting van het leefoppervlak en het vervangen 
van de roostervloeren. De investeringen zijn voor veel bedrijven moeilijk te financieren door de 
gemiddeld lage opbrengstprijzen en inkomens in de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze 
situatie de komende jaren niet sterk zal verbeteren. Daarnaast dienen de varkenshouders, die kunnen 
investeren en de bedrijfsvoering kunnen voortzetten, genoegen te nemen met een fors lager inkomen”. 
 
Mede naar aanleiding van het eerdergenoemde LEI-rapport is door de Tweede Kamer een aantal 
versoepelingen van de milieu- en welzijnseisen afgedwongen. Ten aanzien van ammoniak is als 
versoepeling doorgevoerd dat bedrijven die in het kader van het Actieplan ammoniak hebben 
aangegeven op termijn te zullen gaan stoppen, tot uiterlijk 2020 het bedrijf kunnen voortzetten met 
toepassing van relatief eenvoudige ammoniakmaatregelen. Verder is besloten dat, in afwachting van 
de evaluatie van de Europese Varkensrichtlijn, bestaande roostervloeren niet hoeven te worden 
vervangen door roosters met een spleetbreedte van 18 mm. 

2.4.3 Pluimveehouderij 
In tabel 4 is voor de periode 2002-2009 het aantal eenheden pluimveerechten weergegeven. In die 
periode is het aantal rechten gedaald met ruim 8%. Het aantal gehouden kippen is in diezelfde 
periode gedaald met 4,1%, het aantal kalkoenen met 26,9%. De geringere daling van het aantal kippen 
kent, net als bij de varkens, een drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden in het soort pluimvee dat gehouden wordt. Het aantal leghennen is in genoemde 
periode gestegen (+17,1%), het aantal vleeskuikens is gedaald (-20,8%). Het effect hiervan is gering. 
 
In de tweede plaats is er sprake van een groeiend aantal kippen dat buiten rechten gehouden mag 
worden, voornamelijk als gevolg van de kaderregelingen Zuivere Ei en Golden Harvest en de POR-
regeling. In de afgelopen tien jaar zijn 186 ontheffingen van de Meststoffenwet verleend aan 
individuele bedrijven in verband met het houden van dieren zonder dat daarvoor productierechten 
zijn verworven. Deze ontheffingen hadden tot doel vermindering van de milieudruk door stimulering 
van mestverwerking en afzet van producten verkregen door mestverwerking, buiten de Nederlandse 
landbouw. Van deze 186 bedrijven zijn er 182 waaraan op basis van artikel 112, eerste lid, van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet een ontheffing is verleend. Van de 182 bedrijven hebben 97 
bedrijven de ontheffing benut, waarvan 90 bedrijven met 662.912 kg fosfaat (overeenkomend met 
1.325.824 pluimvee-eenheden) en 7 bedrijven met 75.139 kg fosfaat (10.153 varkenseenheden). Aan 
vier bedrijven is op basis van artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet ontheffing verleend. Deze 
vier bedrijven hebben samen 128.099 kg fosfaat (256.198 pluimvee-eenheden). 
 
In de derde plaats is de benuttingsgraad van de pluimveerechten in de loop van de jaren gestegen. In 
2002 bedroeg de benutting van pluimveerechten in heel Nederland 88%. In 2006 was deze benutting 
opgelopen tot 94%10. Eind 2009 was de benutting, net als bij de varkesnrechten, bijna 100%11.   
 
                                                           
10 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
11 Bron: Dienst Regelingen 
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 Pluimvee-

rechten 

*1000 

eenheden 

Pluimvee-

rechten 

* 1000 kg fosfaat 

Totaal 

kippen 

*1000 

Totaal 

kalkoenen 

*1000 

Bedrijven 

met kippen 

Bedrijven 

met 

kalkoenen 

Fosfaatproductie 

kippen en 

kalkoenen 

*1000 kg fosfaat 
1998 n.b. n.b. 98.692 1.462 4.261 124 29.134 
2000 n.b. n.b. 104.015 1.544 3.860 121 32.064 
2002 73.459 36.729 101.052 1.451 3.358 112 27.382 
2004 68.054 34.027 85.816 1.238 2.768 92 23.934 
2006 67.830 33.915 91.783 1.140 2.587 75 26.909 
2008 67.574 33.787 96.700 1.044 2.496 61 27.926 
2009 67.384 33.692 96.859 1.060 2.402 62 28.759 
        
2002-2009 -8,3% -8,3% -4,1% -26,9% -28,5% -44,6% 5,0% 
1998-2009 n.v.t  -1,9% -27,5% -43,6% -50,0% -1,3% 

Tabel 4: Ontwikkelingen in aantal pluimveerechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 

2.4.4 Grondgebondenheid 
In tabel 3 is de mate van grondgebondenheid van verschillende bedrijfstypen weergegeven 
(landbouwbedrijven totaal, sterk gespecialiseerde melkveebedrijven12, overige melkveebedrijven en 
hokdierbedrijven). Grondgebondenheid is hierbij gedefinieerd als een gemidelde productie van 
maximaal 170 kilogram stikstof per hectare landbouwgrond op bedrijfsniveau voor niet-
derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met niet-melkveehouderijen) en 250 kilogram 
stikstof per hectare voor derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met melkveehouderijen). 
 
Afgezien van hokdierbedrijven is over de gehele linie van de veehouderij de grondgebondenheid 
toegenomen. In de totale landbouwsector steeg de grondgebondenheid van 44% in 1995 naar 54% 
(uitgedrukt in 170 kg N/ha) in 2009. Bij de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven groeide het 
aandeel grondgebonden bedrijven van 6% in 1995 naar 41% in 2009. Bij overige melkveebedrijven was 
een stijging te zien van 17% naar 45% in dezelfde periode. Bij hokdierbedrijven is het aandeel 
grondgebondenheid minimaal (rond de 1%). 

                                                           
12 Bij deze bedrijven vormt het houden van melk- en kalfkoeien en vlees- en weidekoeien minstens 
tweederde van het totale brutostandaardsaldo. 
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Type Stikstofproductie-

klasse 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Landbouw-

bedrijven 

Totaal 

0-170 kg/ha 44 49 51 54 54 54 54 

170-250 kg/ha 7 12 15 15 15 14 15 
250-1000 kg/ha 38 30 26 23 22 24 22 

> 1000 kg/ha 11 9 8 8 8 8 9 

Sterk 

gespecialiseerde 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 1 2 2 3 3 3 3 

170-250 kg/ha 5 24 33 37 38 33 38 
250-1000 kg/ha 94 74 64 59 58 64 58 

> 1000 kg/ha 1 1 1 1 0 0 0 

Overige 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 3 10 14 21 23 24 27 
170-250 kg/ha 14 23 28 29 31 29 28 

250-1000 kg/ha 78 66 57 49 46 45 43 
> 1000 kg/ha 5 1 1 2 1 2 1 

Hokdier-

bedrijven 

totaal 

0-170 kg/ha 1 1 2 1 1 1 1 
170-250 kg/ha 1 2 3 2 2 2 2 

250-1000 kg/ha 31 38 38 34 33 31 29 
> 1000 kg/ha 67 58 57 63 64 66 68 

Tabel 5:  
 

2.5 Toestand van het milieu 

2.5.1. Mestproductie en plaatsingsruimte 
De Nederlandse veehouderij produceert jaarlijks 486 miljoen kilogram stikstof13 en 175 miljoen 
kilogram fosfaat (cijfers 2009). In tabel 6 is een onderverdeling opgenomen naar diercategoriën. 
 
Mestproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 47.984 47.073 48.113 47.070 46.470 46.212 47.985 49.072 
Schapen en geiten 1.553 1.581 1.641 1.728 1.737 1.744 1.627 1.552 
Overige graasdieren¹ 5.048 4.821 4.815 4.998 4.756 4.808 4.702 4.619 
Varkens 12.272 11.719 11.724 11.852 11.787 12.009 12.326 12.425 
Pluimvee 1.863 1.155 1.341 1.484 1.471 1.439 1.483 1.505 
Vleeskalveren 2.725 2.818 2.670 2.895 2.975 2.920 3.050 3.033 
Overige staldieren 84 82 85 91 88 103 104 106 
Totaal Nederland 71.529 69.247 70.390 70.117 69.284 69.235 71.277 72.312 
         
Stikstofproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 281,8 276,1 264,8 260,9 254,1 258,1 264,1 258,1 
Schapen en geiten 16,2 16,5 12,0 12,6 12,4 11,8 11,7 11,5 
Overige graasdieren¹ 33,3 31,6 30,4 31,3 29,5 29,4 28,8 28,4 
Varkens 99,1 96,8 93,7 101,2 102,4 104,8 108,8 109,7 
Pluimvee 60,3 43,9 52,8 58,4 57,7 59,1 61,4 61,8 
Vleeskalveren 11,4 12,1 11,1 12,2 13,0 13,9 14,2 14,1 
Overige staldieren 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 
Totaal Nederland 504,4 479,2 467,0 478,8 471,2 479,6 491,3 486,0 
         
Fosfaatproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 84,9 85,8 80,9 80,5 78,8 78,5 83,0 81,4 

                                                           
13 Stikstofproductie: De stikstof in dierlijke mest is de uitgescheiden stikstof inclusief gasvormige verliezen. 
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Schapen en geiten 4,7 4,6 4,0 4,3 4,3 4,4 4,1 4,0 
Overige graasdieren¹ 10,4 10,3 10,1 10,5 10,0 10,4 9,7 9,6 
Varkens 39,7 38,6 37,1 41,5 42,8 42,7 45,1 45,4 
Pluimvee 27,4 20,6 23,9 26,8 26,9 27,0 27,9 28,2 
Vleeskalveren 4,4 4,7 4,3 4,6 5,2 5,2 5,0 5,0 
Overige staldieren 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 
Totaal Nederland 172,9 165,9 161,8 169,7 169,2 169,4 175,9 174,9 

Tabel 6: Mestproductie, uitgedrukt in kilogrammen mest, stikstof en fosfaat, onderscheiden naar 
diercategoriën, voor de jaren 2002-2009 (2009: voorlopige cijfers) (Bron: CBS). 
 
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 mineralen14 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). 
 
De stikstofuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. In figuur 1 is per gemeente de 
omvang van de stikstofuitscheiding. In figuur 2 is hetzelfde gedaan, maar dan per provincie. 
 

         
Figuren 1 en 2: Relatieve stikstofproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Ook de fosfaatuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. Deze volgt hetzelfde patroon 
als bij stikstof, zoals te zien is in de figuren 1 (per gemeente) en 2  (per provincie). 
 

                                                           
14 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
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Figuren 3 en 4: Relatieve fosfaatproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 7 weergegeven welke hoeveelheden stikstof en fosfaat er per provincie 
wordt geproduceerd, inclusief de percentuele bijdrage van de onderscheiden provincies aan de totale 
nationale productie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie  
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Bijdrage aan totale 
stikstofproductie 

Bijdrage aan totale 
fosfaatproductie 

Zeeland 5.243 2.126 1,3% 1,2% 
Flevoland 6.229 2.606 1,5% 1,5% 
Noord-Holland 16.358 5.784 3,9% 3,3% 
Utrecht 19.187 7.436 4,6% 4,3% 
Zuid-Holland 19.896 7.177 4,8% 4,1% 
Groningen 20.871 7.850 5,0% 4,5% 
Drenthe 21.327 8.377 5,1% 4,8% 
Limburg 31.848 16.023 7,6% 9,2% 
Friesland 53.349 19.132 12,8% 10,9% 
Overijssel 58.852 24.104 14,1% 13,8% 
Gelderland 71.092 31.034 17,0% 17,8% 
Noord-Brabant 93.452 43.181 22,4% 24,7% 
Totaal 417.704 174.830 100% 100% 

Tabel 7: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief bijdrage aan nationaal totaal (cijfers 
2009) (Bron: CBS) 
 
In de figuren 5 en 6 is voor stikstof, respectievelijk fosfaat, bij de gebruiksnormen voor 2009, het 
overschot dan wel het tekort aan plaatsingsruimte weergegeven ten opzichte van de productie in de 
eigen provincie. Een rode kleur duidt op de beschikbaarheid van plaatsingsruimte, een grijze kleur 
duidt op een tekort. 
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Figuren 5 en 6: Overschot (rood)/tekort (grijs) aan plaatsingsruimte stikstof (links) en fosfaat (rechts) 
per provincie op basis van mestproductie in betreffende provincie (cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 8 de totale stikstof- en fosfaatproductie per provincie weergegeven 
inclusief het overschot dan wel het tekort aan plaatsinsruimte in de betreffende provincie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie 
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte stikstof 

*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte fosfaat 

*1.000 kg 
Groningen 20.871 7.850 11.360 6.123 
Friesland 53.349 19.132 1.552 1.765 
Drenthe 21.327 8.377 9.257 4.900 
Overijssel 58.852 24.104 -11.487 -5.500 
Flevoland 6.229 2.606 9.640 4.950 
Gelderland 71.092 31.034 -17.135 -9.262 
Utrecht 19.187 7.436 -2.718 -1.197 
Noord-Holland 16.358 5.784 11.599 6.013 
Zuid-Holland 19.896 7.177 8.507 4.587 
Zeeland 5.243 2.126 15.227 7.829 
Noord-Brabant 93.452 43.181 -44.219 -22.173 
Limburg 31.848 16.023 -13.442 -7.641 

Tabel8: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief overschot dan wel tekort aan 
plaatsingsruimte (cijfers 2009) (Bron: CBS) 

2.5.2 Ammoniak en overige verzurende stoffen 
De emissies van verzurende stoffen blijven de laatste jaren vrijwel op het zelfde niveau. De landbouw 
levert de grootste bijdrage aan de verzuring, vooral door de emissie van ammoniak. De emissie van 
verzurende stoffen, volgens de NEC-indeling, is in 2009 ten opzichte van 1990 meer dan gehalveerd. 
De grootste absolute afname is gerealiseerd door de afname van de NH3-emissie bij de doelgroep 
landbouw. Verder zijn substantiële reducties gerealiseerd bij de industrie (SO2 en NOx) en verkeer en 
vervoer (NOx). De grootste relatieve afname is gerealiseerd door de doelgroep industrie waar de 
emissie sinds 1990 met 74% verminderd is. 
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Figuur 7: Emissie van verzurende stoffen per sector (NEC) in 2009 (Bron: emissieregistratie). 
 
De sector land- en tuinbouw leverde in 2009 de grootste bijdrage aan de NEC-emissies doordat het 
88% van de totale ammoniak (NH3-) uitstoot voor zijn rekening nam. 
 

 
Figuur 8: Emissie van ammoniak per sector (NEC) in 2009 (Bron; emissieregistratie). 
 
De uitstoot van ammoniak (NH3) is ten opzichte van 2007 met ruim 7 kiloton afgenomen naar 130 
kiloton in 2008. Dit is nog circa 2 kiloton boven het emissieplafond van 128 kiloton in 2010. Deze 
afname komt door de aanscherping van de uitrijbepalingen voor bouwland per 2008 (5 kiloton 
reductie) en verder door de aanpassing van stallen in de intensieve veehouderij. In 2009 is de NH3-
emissie nagenoeg constant gebleven. 
 
Sinds 1990 zijn de NH3-emissies met circa 50% gedaald. Deze afname is het gevolg van krimp van de 
veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. 
De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting (De Haan et al., 2009). Bij emissiearm bemesten 
vervluchtigt er weinig ammoniak, waardoor er meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het 
gewas en er minder kunstmest nodig is. 
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Figuur 9: Emissie van verzurende stoffen naar de lucht door de land- en tuinbouw (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Van alle in de tabellen opgenomen stoffen is de emissie naar de lucht in de periode 1990-2009 
(voorlopig cijfer) afgenomen. Bij NH3 heeft dit vooral te maken met maatregelen bij 
landbouwbedrijven bij verbeterde afdekking en toepassing van dierlijke mest. In 2003 nam tevens het 
aantal dieren sterk af. Veel dieren moesten worden afgemaakt om verspreiding van vogelpest te 
voorkomen. Dit leidde tot minder mestproductie waardoor de emissies van NH3 en N2O extra omlaag 
gingen. De waar te nemen lichte stijging van de emissies van CO2 is toe te schrijven aan de toename in 
de emissies door stationaire bronnen (o.a. verwarming van de kassen). 
 

 
Figuur 10: Emissie van ammoniak uit de land- en tuinbouw, bijdrage verschillende bronnen (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De 
uitstoot van ammoniak (NH3) is gehalveerd sinds 1990, vooral door de verplichte emissiearme 
aanwending van dierlijke mest. Tussen 2000 en 2003 is de ammoniakemissie minder sterk afgenomen 
dan in de jaren negentig. De afname na 2000 is te danken aan de krimpende veestapel en de bouw van 
emissiearme stallen. Vanaf 2003 vindt stabilisatie plaats. In 2006 is minder mest aangewend doordat 
een deel van de mest in de opslag is gebleven. In 2007 is die extra mest in de mestopslag alsnog 
aangewend. Daarnaast is in 2007 sprake van een toename van met name varkens en kippen t.o.v. 2006. 
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De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 130,2 miljoen kg, en ligt daarmee 
nog boven het vastgestelde EU-plafond 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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3. Noodzaak sturing op omvang 

3.1 Inleiding 
De overheid zal bij haar keuze om wel of niet regulerend op te treden, rekening moeten houden met 
een aantal relevante ontwikkelingen. In de eerste plaats kan gewezen worden op de krimpende 
milieugebruiksruimte in Nederland: de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten in de 
komende jaren verder omlaag om de waterkwaliteit (grond- en oppervlaktewater) te verbeteren; de 
uitstoot van ammoniak, zowel regionaal (Natura2000) als nationaal (NEC-plafond), moet aanzienlijk 
omlaag om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteits- en natuurdoelen en de emissie van 
broeikasgassen moet gereduceerd worden om te kunnen voldoen aan klimaatdoelen. De Europese 
Commissie heeft daarnaast aan de derogatie, die in het kader van de Nitraatrichtlijn is verleend, de 
voorwaarde verbonden dat de Nederlandse mestproductie (uitgedrukt in kilogrammen stikstof en 
fosfaat) het niveau van 2002 niet zal overschrijden15.  
 
In de tweede plaats bestaat er een toenemende weerstand in de samenleving tegen de wijze waarop in 
Nederland dieren gehouden worden. De aandacht van de maatschappij is zich in de afgelopen tien 
jaar aan het verbreden van alleen het welzijn van het dier, met zijn meer technische uitwerking in wet- 
en regelgeving, naar respect voor het dier en dierenrechten, het toekennen van subjectieve rechten aan 
dieren. Niet langer gaat het debat uitsluitend over de door de Europese Unie geformuleerde vijf 
grondrechten van het dier16, maar ook of dieren nog wel voor bepaalde doeleinden mogen worden 
gebruikt en over bepaalde grondrechten die aan dieren toegekend zouden moeten worden. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het pleidooi van ondermeer GroenLinks om de rechten van het dier op te nemen 
in de Grondwet17, de discussies over de inzet van dieren voor vermaaksdoeleinden zoals in het circus 
of het gebruik van dieren voor bont (nertsenhouderij) en de brede steun die gegeven is aan het Pleidooi 
voor een duurzame veehouderij van de (inmiddels) 262 hoogleraren18. Door de massaliteit van het aantal 
gehouden dieren komt deze waarde onder druk te staan. Verder hebben onder andere de uitbraak van 
Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie (MRSA, ESBL) in de maatschappij de vraag 
opgeroepen of de dierhouderij in Nederland niet ook een gevaar vormt voor de volksgezondheid. 
 
In de derde plaats treedt er een verschuiving op in de kosten die ondernemers moeten maken om uit 
te kunnen breiden. Onder het stelsel van dierrechten en onder de melkquotering bestaat er een vanuit 
overheidswege gereguleerde schaarste aan productieruimte, waarvoor ondernemers moeten betalen 
om deze te verwerven. Naast deze schaarste aan productieruimte hebben ondernemers meer en meer 
te maken met kosten die gemaakt moeten worden om binnen de schaarser wordende 
milieugebruiksruimte te blijven. Bij het loslaten van het stelsel van dierrechten en de melkquotering 
zullen ondernemers niet langer geconfronteerd worden met een gereguleerde schaarste aan 
productieruimte. De schaarste aan milieugebruiksruimte zal echter stijgen. Als bedrijven sterk kunnen 
groeien, leidt dat in een situatie van krimpende milieugebruiksruimte tot stijgende kosten om aan 
milieurandvoorwaarden te voldoen. Dat kan gevolgen hebben voor de (internationale) 
concurrentiepositie van bedrijven. 
                                                           
15 Definitieve cijfers laten een overschrijding van het productieplafond zien in 2008 (1,7% voor fosfaat). Voorlopige 
cijfers over 2009 laten ook een overschrijding zien in 2009 (1,1% voor fosfaat). 
16 Dieren dienen vrij te zijn 1). van dorst, honger en ondervoeding; 2). van fysiek en fysiologisch ongerief; 3). van 
pijn, verwondingen en ziektes; 4). om het normale gedrag te kunnen uitoefenen; en 5). van angst en chronische 
stress. 
17 Kamerstukken II, 30900, nr. 2, Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming 
van een zorgplicht voor het welzijn van dieren. 
18 http://www.duurzameveeteelt.nl/volledige_pleidooi 
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Er zijn echter ook argumenten te benoemen waarom een overheidsinstrument, dat gericht is op het 
sturen van de omvang van de veehouderij, geen noodzaak is. In de eerste plaats is er op alle hierboven 
genoemde terreinen overheidsbeleid: milieu, welzijn, dier- en volksgezondheid. Dit beleid zou 
afdoende moeten zijn om doelen te realiseren19. Een extra slot op de deur leidt tot extra kosten en lasten 
voor ondernemers en uitvoerings- en handhavingsinspanning voor de overheid. In de tweede plaats 
belemmert een overheidsinstrument dat stuurt op de totale omvang van de veehouderij volgens velen 
de financiële ruimte om te investeren in innovaties. In de derde plaats vraagt een overheidsinstrument 
investeringen van ondernemers die niet ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van duurzame 
veehouderijsystemen. 

3.2 Milieuaspecten 

3.2.1. 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. 
  
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. Verwezen wordt hierbij naar de Nitraatrichtlijn voor stikstof en fosfaat in grond- en 
oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor stikstof en fosfaat in oppervlaktewater (zoet 
en zout), de NEC-richtlijn (nationaal) en Natura2000 (regionaal) voor ammoniak en het Kyoto-
protocol voor broeikasgassen. Voor alle genoemde verplichtingen bestaat nationaal beleid. Een 
nationaal instrument ter beperking van het volume van de veehouderij dient daarbij uitsluitend als 
aanvullende maatregel om de effectiviteit van het nationale beleid op genoemde terreinen te 
verhogen, in ieder geval zolang de gewenste milieudoelen nog niet zijn bereikt. 
 
Het begrip milieugebruiksruimte wordt als een aantrekkelijk concept gezien om de grenzen van groei 
te kunnen duiden. De omvang van de milieugebruiksruimte kan immers zonder tussenkomst van de 
politiek worden vastgesteld; de bepaling vindt plaats op basis van wetenschappelijke, objectieve 
criteria. Op deze wijze zijn heel eenvoudig normen af te leiden. “De beheersing van milieuproblemen 

                                                           
19 Een deel van het milieubeleid is 1-op-1 gekoppeld aan een volume-instrument, bijvoorbeeld 
ammoniak. Aangrijpingspunt voor beleid is de emissie per dierplaats. Indien het aantal dierplaatsen 
mag groeien (geen plafond meer kent), zal de totale emissie in Nederland stijgen. 
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is daarmee teruggebracht tot het vaststellen van de milieugebruiksruimte, waarna de verdere 
instrumentering een kwestie is van toepassen van beproefde mechanismen” (WRR, 1994, Duurzame 
risico’s: een blijvend gegeven). De WRR constateerde in haar rapport uit 1994 ook dat de 
bruikbaarheid van het begrip milieugebruiksruimte in het streven naar duurzame ontwikkeling 
twijfelachtig is vanwege onder meer de praktische onhaalbaarheid van de geformuleerde 
milieugebruiksruimte en de onmogelijkheid om deze objectief te onderbouwen. 
Het verbinden van één of meerdere ‘objectieve’ normen aan het begrip milieugebruiksruimte is 
daarmee dus onvoldoende om ingrijpen van de overheid te rechtvaardigen en geeft ook slechts deels 
richting aan de vraag hoe de overheid dient in te grijpen. Het vaststellen van de omvang van de 
milieugebruiksruimte is daarmee, naast een wetenschappelijke exercitie, ook een kwestie van politieke 
besluitvorming. 

3.2.2 Ontwikkeling mlieubelasting tot heden 
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 mineralen20 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een 
overschot aan mineralen op de Nederlandse markt en een toenemende (fraude)druk op het 
mineralenbeleid. Bij een gelijkblijvende input en bij het huidige productieniveau (geen groei 
veestapel) ontstaat er in 2015 ruwweg 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 worden21. 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 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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De 
ammoniakemissie die samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het 
meest afgenomen van alle diercategorieën (Tabel 1). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste 
bron van ammoniak. De emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal 
koeien tot 2008 is afgenomen (vanaf 1990 circa 18,5%), maar vooral omdat koeien minder in de wei 
staan of zelfs permanent op stal worden gehouden (het percentage melkgevende koeien dat 
permanent op stal staat is tussen 1997 en 2008 gestegen van 8 naar 21%). De toename van de veestapel 
in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de afname van 
de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de grotere 
veestapel22. 

                                                           
20 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
21 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat. 
22 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-
publicatienummer 500081015 
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3.2.3 Milieubelasting toekomst 
Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte 
landing’ ) zal de melkproductie in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van 2006. De verwachting 
is dat het aantal melkkoeien niet zal stijgen omdat de verruiming van het melkquotum goeddeels 
opgevangen kan worden met de jaarlijkse stijging van de melkproductie per koe (zie ook paragraaf 
3.3.1). In 2015 zal daarmee de ammoniakemissie in Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn 
aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 wordt een strengere NEC-doelstelling voorzien. Deze 
NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden gerealiseerd als 
de melkveehouderij (aantal dieren) 10%, 20% of meer groeit richting 2020. Toch zal de 
ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de emissiearme 
huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat betreft 
ammoniak is dan ook dat de NEC-doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden maar dat bij een te 
verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie ernstig in gedrang komt. 
 
Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen 
nodig. Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de 
melkveehouderij kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige 
melkveestallen worden beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de 
koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om 
meer koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 
ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke 
behoefte van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de 
stallen duurder en zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen 
van GLB-marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang 
 
Om de aantasting van de biodiversiteit tot stilstand te brengen zijn op Europees niveau natuurdoelen 
vastgelegd. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor realisatie van deze natuurdoelen. “In Nederland is 
in veel gevallen de hoge stikstofdepositie een belangrijke belemmerende factor om de natuurgebieden 
in een goede staat van instandhouding te brengen”23. In de meeste Natura 2000-gebieden in 
Nederland zijn de condities nog onvoldoende voor duurzaam natuurbehoud. “Overmatige 
stikstofdepositie is anno 2009 één van de knelpunten voor 70 procent van de landnatuur in 
stikstofbelaste Natura 2000-gebieden” en “in 2020 zullen in circa 60 procent van de landnatuur in 
Natura 2000-gebieden de kritische stikstofdepositiewaarden nog worden overschreden”24. De 
landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de emissies van stikstof, voornamelijk in de vorm van 
ammoniak. “Ammoniakemissie ontstaat vooral door vervluchtiging uit dierlijke mest. In 2007 was de 
bijdrage van de landbouw bijna 90% van de totale emissie in Nederland”25. De stikstofbelasting moet 
afnemen. Dat is evident. In juni heeft het Kabinet dit streven vertaald in het Voorlopige Programma 
Stikstof (vPAS). In de vPAS is over het Rijksbeleid ondermeer het volgende gezegd: “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”.  

                                                           
23 Kamerstukken II, 30654, nr. 83 
24 PBL, Verkenning van aanvullende maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof; Een 
verkenning van de gevolgen voor milieu en economie, PBL-publicatienummer 500215001, Bilthoven 2010. Bijlage 
bij kamerstuk 30654, nr. 83. 
25 Het Voorlopige Programma Stikstof, Bijlage bij kamerstuk 30654, nr. 83.  
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3.3 Groeipotentie veehouderij na 2015 
De afgelopen jaren zijn er vele studies verricht naar de groeipotentie van de Nederlandse veehouderij 
na 2015. De resultaten vertonen een grote mate van spreiding, afhankelijk van de gekozen 
uitgangspunten. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende 
de afgelopen jaren bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets over) hebben 
geproduceerd. De internationale concurrentiekracht van de drie genoemde sectoren is onverminderd 
groot. In de volgende paragrafen zijn in het kort de resultaten weergegeven van een aantal van de 
uitgevoerde studies. 

3.3.1 Melkveehouderij 
In 2008 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), in opdracht van het toenmalige 
ministerie van VROM, onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het afschaffen van de 
zuivelquotering per 2015 voor ondermeer het milieu26. Enkele conclusies uit het rapport: 
• “Het is onzekerder hoe de melkproductie zich zal ontwikkelen na 2015. Op basis van een 

literatuuroverzicht komen we tot een waarschijnlijke groei van 20%, waarbij 10% groei het 
minimum lijkt en 30% het maximum. We gaan er vanuit dat in 2020 een nieuw evenwicht is 
ontstaan”.  

• “In de analyses gaan we er vanuit dat autonome ontwikkelingen t.a.v. productie per koe en het 
aantal melkveebedrijven in Nederland doorgaan. Concreet houdt dit in: 
≡ De gemiddelde productiestijging per koe is gebaseerd op de productiestijging in de periode 

1995 tot 2005. Deze bedroeg 107 kg per jaar. De productie in het basisjaar 2007 bedraagt 7613 
kg (CBS Statline). [...] We nemen aan dat deze ontwikkeling doorzet tot 2020. 

≡ De afname van het aantal melkveebedrijven is ook gebaseerd op de ontwikkelingen in de 
periode 1995 tot 2005. Het aantal bedrijven bedraagt 17.349 in het basisjaar 2007. Zo komen 
we uit op ruim 11.000 bedrijven in 2020”. 

 
In 2009 publiceerde de Rabobank een studie naar het toekomstperspectief van de Nederlandse 
melkveehouderij27. Enkele conclusies uit deze studie: 
• “Hiermee staat de Nederlandse melkveehouderij aan de vooravond van ingrijpende 

veranderingen. Om de vaste kosten per kilogram melk te verlagen, is verdere schaalvergroting 
noodzakelijk. Nederlandse melkveehouders zijn hier al druk mee bezig en/of bereiden zich voor 
om na de definitieve afschaffing van de quotering een groeispurt in te zetten. Dit zal leiden tot 
een groei van de Nederlandse melkplas van de huidige 11,5 naar 14 miljard kilogram in 2020 
(ruim twintig procent)”. 

• “Naar verwachting kent Nederland in 2020 ongeveer 11.000 melkveebedrijven”. 
• “Ongeveer de helft van de melk komt in 2020 van traditionele gezinsbedrijven, die dan 

gemiddeld 800.000 tot 1.000.000 kilogram produceren”. 
• “Meer melken na afschaffing van de superheffing verhoogt de mineralenproductie. Voor de afzet 

hiervan lijkt de melkveehouderij in staat om meer grond aan zich te binden. Dat zal echter ten 
koste gaan van andere agrarische sectoren, zoals de varkenshouderij en de akkerbouw. De markt 
treedt in dit geval op als scheidsrechter op het mineralen-speelveld”. 

 
In 2009 komt het LEI met een publicatie over de toestand van de Nederlandse agrarische sector in 
202028. LEI komt in dit rapport tot de volgende conclusie: 

                                                           
26 CLM (2008), Afschaffing zuivelquotering; analyse van de milieueffecten, CLM Onderzoek en Advies BV, 
Culemborg, september 2008, CLM 684 – 2008. 
27 Rabobank (2009), Anders melken; De toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. 
28 LEI (2009), De agrarische sector in Nederland naar 2020; Perspectieven en onzekerheden, Rapport 2009-021 
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• “Over de hele periode 2007-2020 neemt de melkproductie in het referentiescenario toe met 
ongeveer 1,7 miljoen ton, ofwel 16%”. 

• “Dankzij de productiviteitsstijging per koe neemt de totale melkveestapel in dezelfde periode 
slechts met 2% toe”. 

 
In 2006 publiceerde het LEI, in opdracht van het toenamalige ministerie van LNV, een rapport over 
het Europees zuivelbeleid in de daaropvolgende jaren29. In het rapport worden ondermeer de 
volgende conclusies getrokken over de ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij: 
• “Tussen 1990 en 2003 is het aantal melkveebedrijven sterk afgenomen, vooral de kleinere. Bij het 

voortzetten van die trend tot en met 2015 loopt het aantal bedrijven verder terug van 22.000 naar 
ruim 14.000. Het aandeel van de ‘kleintjes’ (bedrijven tot 350.000 kg melk) loopt terug van ruim 
60% in 1990 naar 10% in 2015, terwijl het belang van de grote bedrijven (vanaf 650.000 kg melk) 
van 5 naar 40% stijgt”. 

3.3.2. Intensieve veehouderij 
De Rabobank komt in een studie uit oktober 2009 naar de toekomst van de Nederlandse 
varkenshouderij tot de volgende conclusies30: 
• “Mede afhankelijk van de invoering van de nationale aanscherpingen per 2013 zal 

schaalvergroting zorgen voor een forse daling van het aantal bedrijven en een versterking van de 
bedrijfsstructuur. Vooral in de vleesvarkenshouderij neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte sterk 
toe”. 

• “Voor de Nederlandse varkenshouderij zijn er volop marktkansen, vooral in Noord- en 
Noordwest-Europa”. 

• “Schaalvergroting is een voorwaarde voor een concurrerende kostprijs en maakt investeringen in 
duurzaamheid mogelijk”. 

 
In het eerder genoemde LEI-rapport  De agrarische sector in Nederland naar 2020 worden over de 
intensieve veehouderij de volgende conclusies getrokken: 
• “De omvang van de intensieve veehouderijproductie in Nederland neemt in het 

referentiescenario tot 2020 niet of nauwelijks toe (figuur 4.10).1 Het aantal vleesvarkens en 
fokzeugen daalt met een kleine 10%. Het aantal vleeskuikens is vrijwel stabiel, terwijl het aantal 
leghennen nog iets kan stijgen”. 

• “De daling van het aantal vleesvarkens en fokzeugen wordt vooral veroorzaakt door de relatief 
hoge veevoerkosten en het achterblijven van de prijs van varkensvlees. Daarnaast speelt het 
mestbeleid een rol”. 

• “Door de ontkoppeling van de slachtpremie is het voor de vleeskalverhouderij minder 
aantrekkelijk om kalveren uit EU-landen te importeren. Anderzijds neemt de beschikbaarheid 
van jonge kalveren vanuit de melkveehouderij toe door de afbouw van de quotering en de krimp 
van de vleesstierentak. Het resultaat is dat in het referentiescenario het aantal stuks vleeskalveren 
in 2020 iets toeneemt ten opzichte van het aantal stuks vleeskalveren in 2006”. 

 
In het rapport Gevolgen van het afschaffen van dierrechten van het LEI wordt het volgende 
geconcludeerd31: 
• “Het inschatten van de ontwikkeling van de varkens- en pluimveestapel in Nederland in de 

komende jaren wordt bemoeilijkt door verschillende onzekerheden. Het gaat hierbij ondermeer 
om de ontwikkeling van de melkveehouderij, die op de mestmarkt concureert met vooral de 

                                                           
29 LEI (2006), Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering, Den 
Haag, LEI, 2006, Rapport 6.06.12. 
30 Rabobank (2009), Groeien met grenzen; toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. 
31 LEI (2010), Gevolgen van het afschaffen van dierrechten, LEI-rapport 2010-048. 
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varkenshouderij, de ontwikkeling van de be- of verwerking van varkensmesten de mogelijke 
bouw van een tweede verbrandingscentrale voor pluimveemest, ontwikkelingen in de markten 
en prijzen van producten van de varkenshouderij en pluimveehouderij en van de belangrijkste 
kostenpost veevoer, mogelijke internationale handelspolitieke afspraken, het effect van het 
afschaffen van de dierrechten op de kostprijs van de nederlandse veehouderij en afspraken in de 
keten over de verwaarding van de zogenaamde tussensegmentproducten”. 

• “Het afschaffen van dierrechten leidt voor de pluimveehouderij zeer waarschijnlijk tot een 
uitbreiding van het aantal dieren”. 

• “...op de middellange termijn (vanaf 2015) kan door een geleidelijke bedrijfsontwikkeling van de 
economische rederende bedrijven  tot 2020 de omvang van de varkensstapel weer toenemen”. 

• De kans dat de varkensstapel in 2020 [...] op of boven het huidige niveau (2009) komt wordt niet 
waarschijnlijk maar ook niet onmogelijk geacht”. 

• “In het verleden heeft de varkenshouderijsector laten zien dynamisch in te kunnen spelen op 
nieuwe randvoorwaarden”. 

• “Na de afschaffing van de dierrechten zal de concurrentie op de mestafzetmarkt mede bepalend 
zijn voor de omvang van de varkens- en rundveestapel”. 

3.4 Maatschappelijk debat 
De wereldbevolking groeit in de komende veertig jaar naar verwachting van 6 naar 9 miljard 
personen. Hiervoor is een voedselproductie nodig die steeds beter gebruik maakt van schaarse 
middelen zoals grond, water en mineralen. Technische innovaties en industrialisatie van de 
landbouwproductie lijken hiervoor de oplossingen: een voedselproductie die meer en meer de 
kenmerken gaat vertonen van een industrieel proces. Industrialisatie kan hand in hand gaan met 
aandacht voor welzijn, dier- en volksgezondheid en milieu. Velen zijn ervan overtuigd dat juist met 
technisch oplossingen tegemoet gekomen kan worden aan de maatschappelijke eisen op deze thema’s. 
Daar staat tegenover dat er een groeiend besef is dat respectvol omgaan met dieren niet uitsluitend te 
vangen is in technische voorschriften over (bijvoorbeeld) de omvang van een hok en welke ingrepen 
aan het dier wel en niet zijn toegestaan. De aandacht is ook aan het verschuiven van het welzijn voor 
dieren naar het tonen van respect voor dieren: wordt een dier niet te veel als ding of product gezien in 
plaats van een levend wezen? Mogen we dieren nog wel voor alle doeleinden gebruiken? Daarnaast 
begint het besef in de verschillende veehouderijketens door te dringen (van veehouders tot 
verwerkende industrie tot retail) dat de lage kostprijsstrategie op termijn voor veel bedrijven geen 
perspectieven meer biedt omdat landen buiten de EU goedkoper bulkproducten kunnen produceren. 
Dit besef leidt ertoe dat er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij kwaliteit, toegevoegde waarde en 
onderscheidend vermogen prevaleert in plaats van alleen maar meer produceren. 

3.5 Conclusie 
Zonder nationaal plafond kan het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 
toenemen. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende de 
afgelopen jaren (2008-2010) bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets 
over) hebben geproduceerd. Op basis hiervan kan verwacht worden dat, zonder nationaal plafond, 
het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 zal toenemen. Onder invloed 
van marktwerking (zowel financieel als milieugebruiksruimte) zal uiteindelijk een nieuw evenwicht 
ontstaan, zowel nationaal als internationaal. Echter, alle signalen vanuit de sector duiden op een 
situatie waarbij na 2015 individuele ondernemers de ruimte om te groeien zullen aangrijpen. 
 
Een conclusie dat na 2015 groei van de omvang van de veestapel te verwachten is, valt dan ook te 
rechtvaardigen als uitgangspunt voor te formuleren beleid. Dit betekent dat het hierboven geschetste 
fosfaatoverschot op de Nederlandse markt zal groeien boven het niveau van 60 miljoen kg. P2O5. 
Realisatie van het NEC-plafond zal bij een groei van de veestapel om aanvullende maatregelen 
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vragen. Daarnaast kan het effect van technische maatregelen die in het kader van de PAS doorgevoerd 
worden teniet gedaan worden door een groei van de sector als geheel. Dit zal de ontwikkelingsruimte 
voor bedrijven rond Natura 2000-gebieden nog verder inperken. 
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4 Opties voor een instrument 

4.1 Dierrechten en mestafzetovereenkomsten in historisch perspectief 
De sturing op het geproduceerde mestvolume was in eerste instantie vooral gericht op voorkoming 
van een verergering van de mestoverschotproblematiek die het gevolg zou zijn van een verdergaande 
groei van de veestapel. In 1984 werd daartoe de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 
kracht, die in 1987 werd vervangen door de in de Meststoffenwet opgenomen verboden tot 
uitbreiding en tot verplaatsing van de mestproductie. Met de regeling van de voorwaarden 
waaronder verplaatsing kon plaatsvinden in de in 1994 in werking getreden Wet verplaatsing 
mestproductie, werd dit samenstel van regels aangeduid als het stelsel van mestproductierechten. De 
volumemaatregelen werden in 1987 uitgebreid van varkens en kippen naar runderen en kalkoenen en 
in de daarop volgende jaren vervolgens naar andere diersoorten. 
 
In de loop van de jaren ’90 kwam behoud van evenwicht op de mestmarkt steeds meer als doelstelling 
van het volumebeleid centraal te staan. Evenwicht op de mestmarkt werd gezien als essentieel voor de 
realisatie van de doelstellingen van het mestbeleid. De gedachten was dat een situatie, waarbij er op 
landelijk niveau meer mest geproduceerd werd dan op eigen grond dan wel bij derden kon worden 
afgezet, tot hoge kosten voor veehouders zou leiden om hun mest, vaak op grote afstand, af te zetten 
(zo zij er al in zouden slagen een afnemer voor de mest te vinden). Aangezien de individuele 
veehouder een vrijwillige inkrimping van zijn veestapel veelal niet als reëel alternatief zou zien en aan 
de andere kant de hoge afzetprijzen voor mest steeds moeilijker op te brengen zouden zijn, zou er een 
situatie ontstaan waarbij er gezocht zou worden naar oneigenlijke wegen om van de mest af te komen. 
 
In de jaren ’90 werd steeds duidelijker dat voor het behoud van evenwicht op de mestmarkt niet 
uitsluitend zou kunnen worden volstaan met een bevriezing van de omvang van de mestproductie, 
maar dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden zijn om een reductie te realiseren. De 
noodzaak tot aanvullende maatregelen bestond omdat enerzijds door de aanscherping van de 
gebruiksregels de aanwendingsmogelijkheden voor mest in Nederland steeds verder zouden 
afnemen, terwijl anderzijds duidelijk werd dat oplossingsrichtingen als mestverwerking, export en 
veevoermaatregelen deze verminderde aanwendingsmogelijkheden onvoldoende zouden kunnen 
compenseren. Zonder aanvullende reductiemaatregelen zou het evenwicht op de landelijke 
mestmarkt in gevaar komen en zou een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot kunnen ontstaan. 
 
Er werden achtereenvolgens een aantal maatregelen getroffen met als doel evenwicht op de 
mestmarkt te realiseren: 
1. Op grond van de Wet verplaatsing mestproductie per 1 januari 1994 werden mestproductierechten 

bij overgang naar een ander bedrijf of een andere locatie met 25% gekort. 
2. Per 1 januari 1995 werden de niet-grondgebonden mestproductierechten voor varkens en kippen 

met 30% gekort. De desbetreffende korting kon echter nog volledig worden gecompenseerd als de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest door veevoermaatregelen voldoende werd verminderd 
of – voor zover het kippenmest betrof – als de mest werd geëxporteerd. 

3. Op 1 september 1998 trad de Wet herstructurering varkenshouderij in werking, waarbij voor varkens 
het productieplafond van de mestproductierechten werd vervangen door dat van de 
varkensrechten. Deze wet voorzag via verschillende instrumenten, gekoppeld aan het stelsel van 
varkensrechten, in een reductie van de varkensmestproductie met circa 25%, ofwel circa 14 
miljoen kilogram fosfaat: een generieke verlaging van het productieplafond van elk bedrijf, 
korting – ofwel afroming – van varkensrechten bij overgang naar een ander bedrijf en bij 
bedrijfsoverdracht, opkoop van varkensrechten en veevoermaatregelen. 
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4. In 1999 werd een stelsel van pluimveerechten ingevoerd waarbij de omvang van de 
pluimveestapel werd bevroren op het niveau van 1995, 1996, 1997 (referentiejaar naar keuze). 

 
Gegeven de stagnering van de aanpak van de mestoverschotproblematiek die het gevolg was van de 
rechterlijke uitspraken32 en de daarmee samenhangende onzekerheden en gegeven de gevolgen voor 
het mestoverschot van de noodzakelijke aanscherping van de mestnormering overeenkomstig de 
Nitraatrichtlijn, kon een herbezinning op het volume-instrumentarium van de mestwetgeving niet 
uitblijven. Er werd gekozen voor een integrale benadering, gericht op alle sectoren, en daarbij te 
kiezen voor een systeem waarbij een meer directe relatie werd gelegd tussen enerzijds de 
mestproductie en anderzijds de aanwendings- en afzetmogelijkheden voor 
mest en daarvoor aan te sluiten bij de normen van de Nitraatrichtlijn: het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten (MAO). Dit stelsel moest, bij gebleken effectiviteit, op termijn het bestaande 
volumeinstrumentarium van mestproductierechten, pluimveerechten en varkensrechten volledig 
vervangen en wel met ingang van 1 januari 2005. Het MAO-stelsel trad per 1 januari 2002 in werking. 
Per 1 januari 2005 is het MAO-stelsel echter weer beëindigd. 
 
Voor deze snelle beëindiging waren een aantal aanleidingen: 
1. Uit een ex ante-evaluatie van de sturingskracht van het stelsel bleek dat het instrument niet 

geschikt was voor volumereductie, maar hooguit voor volumebeheersing. Bij een beperkte 
onevenwichtigheid van de mestmarkt zou het instrument naar verwachting wel werken, maar 
niet bij een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van grotere omvang. 

2. Het Landbouw Economisch Instituut concludeerde in de evaluatie meststoffenwet 2004 dat het 
stelsel van mestafzetovereenkomsten: 
a. niet doeltreffend was. Ingeval er geen productierechten hadden bestaan, naast het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten zoals het sinds 2002 heeft gefunctioneerd, was de conclusie ten 
aanzien van de doeltreffendheid van het stelsel van mestafzetovereenkomsten niet wezenlijk 
anders geweest. Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten lijkt een individuele veehouder 
namelijk niet sterk beperkt worden in zijn uitbreidingsmogelijkheden, alhoewel dit wel 
afhankelijk is van de stringentie van de gebruiksnormen en de financiële draagkracht van de 
betreffende veehouder. 

b. niet doelmatig was. De administratieve lasten en uitvoeringskosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten waren hoog, aangezien elk jaar weer een overeenkomst moest 
worden gesloten, alhoewel de mogelijkheid bestond om voor een aantal jaren een 
mestafzetovereenkomst af te sluiten. 

c. tot hoge kosten leide. Het merendeel van de agrariërs vond de kosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten disproportioneel ten opzichte van de milieuwinst. 

d. door ondernemers als een administratief stelsel werd ervaren dat geen binding had met de 
werkelijke meststromen. 

e. resulteerde in negatieve bedrijfseffecten door het feit dat ieder jaar opnieuw via contracten de 
benodigde productieruimte moest worden verkregen. Dit zorgde, ten opzichte van het stelsel 
van productierechten, tot grotere inkomensschommelingen en dus meer onzekerheid. 

f. niet stimuleerde tot een meer grondgebonden productie. Volgens ondernemers was 
investeren in grond minder renderend dan investeren in alternatieve 
mestafzetmogelijkheden. 

                                                           
32 Ingevolge de uitspraken van het gerechtshof te ’s-Gravenhage - in de door de Nederlandse 
Vakbond voor Varkenshouders c.s. (NVV) tegen de Staat aangespannen civiele procedures met 
betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij - was gedurende bijna een 
jaar te rekenen vanaf 23 februari 1999 een rechterlijk gebod van kracht om een deel van de Whv buiten 
toepassing te laten. 
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Er werd besloten dat het stelsel van Mestafzetovereenkomsten niet ter vervanging zou dienen van het 
stelsel van dierrechten. Het stelsel van dierrechten was wel toe aan een vereenvoudigingsslag. Dit 
werd gerealiseerd met de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten)33. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten, 
eveneens in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel 
van varkens- en pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest 
mede in het licht worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting34 
meldde daarover het volgende: “Het systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond 
feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het «volume» – van de mestproductie, de 
handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de gebruiksbeperkingen te 
verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt gevormd 
door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen 
tot de kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten 
worden gerealiseerd, moeten de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving 
van deze normen te kunnen verzekeren, worden gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen 
als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn” (p. 3-4). Voor varkens en pluimvee werd de 
voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de verwachte forse toename van 
aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee kon het productierecht 
vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. De overige diercategorieën 
waren beperkt in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en 
marktperspectieven. 
 
Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans 
artikel 77) de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Als 
argumentatie voor deze expiratiedatum werd in de memorie van toelichting het volgende genoemd: 
“Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep verhandelbare 
rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 
stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 
januari 2015 als expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de 
eerder aangehaalde brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie 
van toelichting bij het eerder aangehaalde wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten 
aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de 
fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de aanloop daarnaar toe zullen de 
fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 
afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het 
evenwicht op de mestmarkt in het gedrang komen. 
 
Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet 
verantwoord, tenzij er andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien 
van de beheersing van de omvang van het geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum 
staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie waarin alternatieve mechanismen 
voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de productierechten 
wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 
gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten 
en van de specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie 

                                                           
33 Staatsblad 2005, nr. 480. 
34 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 
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naar de concentratiegebieden te verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de 
Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot 
afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen door bedrijven rekening kan 
worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever ertoe 
dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te 
maken”. 

4.2. Mogelijke grondslagen voor een volumebeheersingsinstrument 
De omvang van de veestapel kan op basis van verschillende principes worden gereguleerd:  
a) Op basis van het maximaal te houden aantal dieren. Het huidige stelsel van dierproductierechten 

voor varkens en pluimvee is hier op gebaseerd. Uiteindelijk is dit stelsel weer verder terug te 
voeren op fosfaatproductie (zie c). In het verleden heeft ook een gedeeltelijke koppeling met 
grond bestaan (grondgebonden rechten).  

b) Op basis van de productie aan melk, vlees, eieren. De melkquotering is hierop gebaseerd. 
c) Op basis van (werkelijke) emissie naar het milieu, zoals ammoniak, nitraat, fosfaat of 

broeikasgassen. Het door Cap Gemini voorgestelde emissiemanagementsysteem (zowel in de 
uitgebreide variant (EMS) als in de variant voor alleen ammoniak in combinatie met 
dierproductierechten (DELSY)) is hier op gebaseerd. In de praktijk bindt de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) de ammoniakemissie in de gebieden waar deze wet geldt aan een absoluut 
plafond.  

d) Een koppeling tussen hoeveelheid grond en aantal dieren/emissie/immissie. Het systeem van 
Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), zoals dat in 2002-2004 bestaan heeft, was hier grotendeels op 
gebaseerd (mogelijk was ook afzet van mest buiten de NL landbouw door verwerking en/of 
export). 

 
Optie b valt al snel af als mogelijke sturingsinstrument. Reden om niet het pad in te slaan van een 
sturingsinstrument gebaseerd op productie, zoals het melkquotum, is dat het nationaal opleggen van 
een productiequotum 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. Bij voorbaat zou een dergelijk instrument omstreden zijn. 
 
Optie c, sturen op basis van emissies naar het milieu, sluit heel direct aan op het probleem dat reden 
vormt voor een sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico op milieuverontreiniging. In de 
praktijk werkt de Wav ook naar behoren. Deze wet verbiedt nieuwvestiging in de betreffende 
gebieden (voor ammoniak kwetsbare natuurgebieden en zones van 250 meter daaromheen) en bindt 
de emissie van individuele bedrijven aan een gecorrigeerd bedrijfsplafond. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven is dat een plafond gebaseerd op de ammoniakemissie; voor rundveebedrijven gaat 
het om een plafond uitgedrukt in aantal dieren. Melkveebedrijven mogen tot maximaal 200 dieren 
doorgroeien. Doortrekken van het regime van de Wav naar het gehele land zou een drastische 
inperking vormen van de ontwikkelingsruimte van de veeehouderij, aangezien nieuwvestiging 
verboden zou worden en het regime van de bedrijfsemissieplafonds zeer beperkend uitpakt voor de 
ontwikkeling van bestaande bedrijven. Een dergelijk drastisch regime is, gelet op de motivering van 
de Wav ook nauwelijks te legitimeren. Een soepeler variant zou dan zijn een variant in de lijn van de 
voorstellen uit het rapport van Cap Gemini. Echter, in de praktijk zal de EMS-variant 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. Over blijft dan de eenvoudiger variant waarbij alleen op basis van ammoniak gestuurd 
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wordt. In de hierna te bespreken overblijvende sturingsprincipes gebaseerd op dieren en grond zal 
worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze opties gecombineerd kunnen worden met sturen op 
(in elk geval) ammoniak.  
 
Twee sturingsprincipes blijven dan over: sturen op aantallen te houden dieren en sturen op 
beschikbare afzetruimte (grond, export en afzet buiten de landbouw). Bij de verder bespreking van 
deze twee opties zal verwezen worden naar de benamingen waaronder deze opties in het 
Nederlandse beleid bestaan of bestaan hebben: (stelsel van) dierrechten en (stelsel van) 
mestafzetovereenkomsten (MAO). 
 
Een derde serieuze mogelijkheid betreft een gecombineerd stelsel van dierrechten met een koppeling 
aan grond voor (min of meer) grondgebonden bedrijven.  

4.3  Beoordelingscriteria en randvoorwaarden voor opties voor volumesturing 
Welke criteria zijn relevant om te beoordelen welke invulling van een nieuw stelselvolume-instrument 
het meest geschikt/gewenst is?  
 
1. Doeltreffendheid: beoogde doel: plafonneren milieuemissies (nitraat, fosfaat, ammoniak, 

broeikasgassen, fijn stof, geur). Welke optie leidt het beste tot het bereiken van het gewenste doel? 
 

2. Doelmatigheid: welke invulling leidt met de minste kosten tot het gewenste doel?  
aspecten hierbij zijn: 
- kosten bedrijven: administratieve lasten 
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling 
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector 
- 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? Relevant in dit 
verband is de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2009-2010, 28 385, Nr. 176 
die vraagt om in de beleidsvoorstellen ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten 
met een uitwerking te komen van een prikkel voor mestbe- en verwerking, onder andere met 
afzet buiten de Nederlandse landbouw’ (zie bijlage XX voor volledige tekst). Relevant in dit kader 
zijn ook de door LTO Nederland en de NVV ingediende voorstellen die beide een vorm van 
stimulering van mestverwerking bevatten. (zie bijlage XX voor het voorstel van LTO nederland en 
bijlage XX voor het voorstel van de NVV). 
 

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? 

 
Voorkomen moet worden dat invulling ten koste gaat van de randvoorwaarden diergezondheid en 
dierenwelzijn.   

4.4 Vormgeving stelsel van dierrechten 
De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 
varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 
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bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 
paragrafen 2.5.1 en 3.2) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van 
doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van 
gebruiksnormen. 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 
geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen 
van algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande 
marktordening niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet 
verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van 
belang daarbij is dat in die sectoren dan wel bij die bedrijven wordt ingegrepen die aantoonbaar 
bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Aandachtspunten: 
• Er moet een duidelijke, onderbouwde basis zijn voor de initiële verdeling van rechten;  
• Er dient een adequate hardheidsregeling te zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen 

individuele besluiten. Er zal namelijk altijd sprake zijn van hardheidsgevallen, als gevolg van 
niet-representatieve veebezetting op de peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen, 
etc.). 

• Er moet besloten worden of de wet de mogelijkheid moet bieden tot afroming en zo ja, onder 
welke omstandigheden (bij overdracht, bij overschrijding milieunormen, etc.). 

 
Voor herverdeling van rechten na introductie van het stelsel gedurende de looptijd van het stelsel zijn 
verschillende invullingen denkbaar:  
a) Geen herverdeling: Zodra het bedrijf ophoudt met de productie vervallen de rechten. Dit leidt in 

principe tot een krimp van de veestapel, maar lokt uit dat constructies bedacht zullen worden om 
dierrechten in stand te kunnen houden, ook al wil de ondernemer stoppen. Een dergelijke 
drastische ingreep zal zeer moeilijk te legitimeren zijn en grote economische schade met zich 
meebrengen. Om deze reden is deze variant niet haalbaar en wenselijk.  

b) Herverdeling door de Staat: rechten vallen na beëindiging van het bedrijf toe aan de Staat en 
worden door de Staat herverdeeld. Ook voor deze variant geldt dat ondernemers zullen zoeken 
naar wegen om rechten niet te laten toevallen aan de Staat, ook als zij eigenlijk met hun bedrijf 
willen stoppen.  
Ook is de vraag aan de orde of en hoe beschikbare rechten herverdeeld worden door de Staat. 
Gelet op de milieu- en duurzaamheidsdoelen van overheidsingrijpen, is het voor de handliggend 
om dit te doen op basis van leveren van duurzaamheids-prestaties (nader te bepalen hoe in te 
vullen). Deze optie valt te overwegen als de overheid een doel wil realiseren dat niet door 
verhandeling van rechten in de markt, eventueel aangevuld met beperkingen of kortingen, 
doeltreffender en doelmatiger kan worden gerealiseerd.  

c) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven binnen sector. Dit komt overeen met de 
situatie die nu bestaat voor varkensrechten en pluimveerechten. 

d) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven over sectorgrenzen heen. Deze variant 
betekent feitelijk dat er concurrentie tussen bedrijven in de verschillende sectoren ontstaat. Macro-
economisch kan dit zeer efficiënt uitpakken; het kan echter leiden tot het verdwijnen van die 
bedrijfstak met de zwakste concurrentiepositie.  

 
Opties c) en d) kunnen verder beperkt worden door van overheidswege grenzen te stellen aan 
verhandelbaarheid (zoals nu het geval is bij de compartimentering in de dierproductierechten). Ook 
kan bij verhandeling gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van afroming (in feite een lichte 
vorm van optie a). Motivering daarvoor kan zijn het ten algemene verlagen van de milieudruk; het 
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ontmoedigen van ongewenst gedrag (zie ook volgende §); het creëren van een pot waaruit 
ondernemers die gewenst gedrag vertonen beloond kunnen worden. 
 
Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan de 
veehouderij gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan 
ammoniak (nationaal: NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. Ook andere 
maatschappelijke vraagstukken dan specifieke milieuproblemen zijn in meer of mindere mate 
gerelateerd aan de totale omvang van de veehouderij. Te denken valt aan de schaalgrootte van 
individuele ondernemingen/bedrijfslocaties (de discussie over megastallen), landschap (natuur, 
recreatie), volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Vraag is of er een voldoende motivering 
(legitimiteit) gevonden kan worden om vanuit het mestbeleid (Meststoffenwet) aanvullende 
maatregelen (ten opzichte van bestaande regelgeving) aan de sector op te leggen om andere 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken? In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de 
Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering 
varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) staat hierover het volgende (Kamerstukken II, 
30004, nr.3): “Waar het gaat om ongewenste locale milieugevolgen, in het bijzonder eventuele 
stankoverlast en ammoniakuitstoot, is het specifieke instrumentarium van de Wet milieubeheer en de 
Wet ammoniak en veehouderij het meest aangewezen voor de toepassing van de aan de orde zijnde 
lokale belangenafweging”.  
 
Aangezien geen enkel ander wettelijk kader, behalve de Wet ammoniak en veehouderij voor alleen de 
zeer kwetsbare gebieden en zones van 250 meter er omheen, in een absoluut plafond aan de omvang 
van de veehouderij voorziet, lijkt het goed te motiveren en te legitimeren om in de Meststoffenwet ook 
te refereren aan andere maatschappelijke problemen die gediend zijn bij een plafond aan de aantallen 
te houden dieren en/of de maximale hoeveelheid te produceren mest. 
  
Invulling zou bestaan uit het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met 
rechten voor melkvee (en eventueel andere diersoorten). Het stelsel van productierechten heeft zich 
nadat het eenmaal ingevoerd was (wat wel de nodige problemen met zich mee kan brengen), bewezen 
als een relatief eenvoudig en robuust stelsel. Uitvoering en handhaving zijn beproefd. 
Compartimentering is technisch relatief eenvoudig mogelijk, evenals afroming. Politiek gezien kan het 
aanpassen van de totale hoeveelheid dierrechten aan een eventueel kleinere milieugebruiksruimte (zie 
de krimpende mestafzetruimte in Nederland) de nodige voeten in de aarde hebben. 
 
Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van productierechten zijn het feit dat er een schaars 
goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en dat er weinig stimulansen vanuit gaan om te 
innoveren. Het stelsel van productierechten biedt weinig ruimte om door middel van het toepassen 
van innovatieve oplossingsgerichte maatregelen (veevoer, mestbewerking en afzet buiten de NL 
landbouw/export) extra productieruimte te creëren, zonder dat daar dierproductierechten voor nodig 
zijn. 
 
Daar staat tegenover dat het stelsel van productierechten juist ook een stimulans kan vormen om te 
innoveren: als betaald dient te worden voor het recht om te produceren, dan zullen ondernemers die 
dat het meest efficiënt kunnen, bereid zijn het meeste te betalen. Bijeffect daarvan is echter wel dat  de 
overheid hiermee de ‘enge’ kostprijsgedrevenheid van de veehouderijsectoren aanjaagt. Dat zou wel 
eens kunnen uitpakken op een wijze die niet aansluit bij de breed gedragen wens voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
De ‘basisvariant’ houdt in dat rechten alleen binnen dezelfde diercategorie verhandeld kunnen 
worden. Dat is negatief voor de sectoren die een sterke economische startpositie en/of positieve 
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toekomstverwachtingen hebben aangezien het hun groeimogelijkheden beperkt dan wel groei 
duurder maakt; het is gunstig voor sectoren die in rechtstreekse concurrentie met andere sectoren de 
slechtste uitgangspositie en/of slechtste toekomstverwachtingen hebben, aangezien het bescherming 
tegen sterkere sectoren biedt.  
 
Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen 
reguleren. Welke diercategorieën onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een 
afweging tussen effectiviteit en efficiency, rechtvaardigheid, uitvoeringslasten en administratieve 
lasten en afhankelijk van de vraag of de bijdrage van een diercategorie aan de belasting van het milieu 
een aanvullende maatregel legitimeert. 
 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 
 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 
         
1. Rundvee: Melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 
2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 
3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
4. Rundvee: Vleesvee 11,8 6,8% 95,5% 
5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 
6. Paarden en pony's  2,7 1,6% 99,3% 
7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 1: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2009) 
 
Het huidige stelsel voor dierrechten en de melkquotering zorgen voor een begrenzing van de 
veestapel. Beide stelsels leggen een plafond voor 88,7% van de dierlijke fosfaatproductie. Gezien de 
potentiële groei in de aankomende 5 tot 10 jaar en de bekendheid bij ondernemers van deze vorm van 
sturing lijkt het voor de hand te liggen een eventueel stelsel van toepassing te verklaren op melkvee 
(inclusief jongvee), varkens en pluimvee. Het ontbreekt aan een objectief criterium op basis waarvan 
besloten kan worden welke diercategorieën onder een eventueel plafond geschaard moeten worden. 
Er zou gekozen kunnen worden voor een bepaalde bijdrage aan de belasting van het milieu, 
uitgedrukt in een percentage op het totaal. Gezien de omvang van de mestproductie in Nederland is 
een bijdrage van meer dan 2,5% aan het totaal als ‘substantieel’ te beschouwen. Bij een dergelijke 
grens zouden in elk geval ook vleeskoeien en vleeskalveren onder een stelsel moeten vallen. 
 
Ook is aan de orde op welke wijze mestafzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet in 
combinatie met mestverwerking) in een systeem van dierrechten kan worden mogelijk gemaakt. 
Allereerst is dan de vraag aan de orde wat de grondslag daarvoor zou moeten zijn. Het ligt voor de 
hand aan te sluiten bij de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff. In principe zou dan de grondslag 
kunnen zijn afzet van mest buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet na mestbe- en/of 
verwerking): rechten worden verstrekt als een ondernemer kan aantonen dat deze mest ook 
daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afzet. Rechten zouden dan alleen moeten gelden 
zolang inderdaad buiten de Nederlandse landbouw afgezet wordt.  
Discussie zou kunnen ontstaan of er niet andere redenen zouden moeten zijn voor verstrekken van 
extra rechten. Zo zou bijvoorbeeld mestafzet die leidt tot verdringing van kunstmest ook gezien 
kunnen worden als met dierrechten te honoreren productie. 
Nadeel van het verstrekken van dierrechten op deze wijze is dat gestuurd wordt op de productie van 
mest waarvoor verantwoorde afzet gevonden is, maar dat het moeilijker is om rekening te houden 
met de andere bijeffecten en milieuemissies van het houden van dieren dat hierbij hoort. Die 
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bijeffecten zouden dan moeten worden beperkt door inzet van het andere beschikbare milieu- en 
ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van dierrechten zich verhoudt tot de wens om andere 
milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te plafonneren.  
Een dierrechtenstelsel zonder mogelijkheden van extra productie op basis van verwerking/export legt 
een plafond in de totale productie van overige emissies. In die situatie kan stalontwikkeling zoals die 
ook nu al gestimuleerd wordt door het ammoniakbeleid al dan niet in combinatie met het r.o.-beleid, 
zorgen voor een afname van de totale emissies.  
Dit geldt echter niet in geval van (onbeperkte) uitbreidingsmogelijkheden op basis van 
verwerking/export. In die situatie is immers een groei van de veestapel mogelijk en kunnen effecten 
van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt worden door een eventuele groei van de 
veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke 
daling te kunnen garanderen. 

4.5 Vormgeving stelsel van Mestafzetovereenkomsten 
In een stelsel gebaseerd op grond en gecontracteerde mestafzetcapaciteit, zoals het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten wordt de omvang van de mestproductie die op een veehouderijbedrijf mag 
plaatsvinden direct afhankelijk gesteld van de vooraf gecontracteerde of in eigen bezit zijnde 
aanwendings- en afzetmogelijkheden die voor die mest bestaan, gegeven de geldende 
gebruiksnormen. Voor zover de veehouder over onvoldoende eigen grond beschikt om zijn mest af te 
zetten, moet hij zich voorafgaand aan de productie door middel van mestafzetovereenkomsten 
verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden voor de te produceren mest. Daarbij gaat het om 
afzetmogelijkheden op landbouwgrond van derden en om afzetmogelijkheden voor de mest buiten de 
Nederlandse landbouw. Afzet buiten de Nederlandse landbouw komt neer op afzet van de mest via 
(erkende35) exporteurs in het buitenland – al dan niet na be- of verwerking op bedrijfsniveau of door 
erkende verwerkers – en op verwerking van de mest tot producten die niet als dierlijke of andere 
organische meststof kunnen worden aangemerkt of verbranding. 

                                                           
35 Voorwaarden verbonden aan een erkenning kunnen de volgende zijn:  
• overlegging bedrijfsplan voorafgaand aan het jaar waarop de mestafzetovereenkomsten 

betrekking hebben;  
• deugdelijke onderbouwing van de verwachte mestverwerkingscapaciteit of 

mestafzetmogelijkheden in het buitenland;  
• voor elk van de onderscheiden producten aannemelijk maken dat daarvoor een reële afzetmarkt 

bestaat.  
• een financiële onderbouwing en een beschrijving van de bedrijfsmiddelen, inclusief 

vergunningen, waarover de ondernemer moet beschikken om aan zijn verplichtingen te kunnen 
voldoen.  

• Ingeval van be- of verwerking zal ook een nauwkeurige beschrijving van het productieproces 
moeten worden gegeven.  

• bij export van mest moet bij de eisen aan bedrijfsmiddelen worden gedacht aan eisen aan de 
transportvoertuigen, zoals het ter beschikking hebben van GPS.  

• aansluiting bij waarborgfonds (niet voor zelfverwerkers). De financiële dekking hiervoor zal 
volledig door de aangesloten mestverwerkers en exporteurs moeten worden opgebracht. 

Niet-voldoening aan voorwaarden heeft uitsluitend bestuursrechtelijke consequenties: betrokkene zal 
niet worden erkend.   
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Bij vormgeving van een stelsel van mestafzetovereenkomsten moet gestreefd worden naar een zo 
groot mogelijke zekerheid dat de veehouder daadwerkelijk al voorafgaand aan de feitelijke 
mestproductie de beschikking heeft over voldoende aanwendings- en afzetmogelijkheden 
voor de mest. Dat wil zeggen dat de ondernemer vóór het productiejaar de beschikking moet hebben 
over voldoende grond en, voor zover de eigen oppervlakte landbouwgrond niet volstaat, zich 
contractueel moet hebben verzekerd van de mogelijkheid tot afzet van zijn overschotmest bij 
derden. Immers, voorkomen moet worden dat de veehouder de feitelijke productie start en in de loop 
van het jaar tot de ontdekking komt dat hij geen afzetmogelijkheden voor die mest kan vinden. Er 
dient om die reden gewerkt te worden met dagplafonds en jaarplafonds. 
 
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, door grond en mestafzetovereenkomsten 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 marge 
van 15% aangehouden tussen de op enig moment daadwerkelijk plaatsvindende mestproductie en de 
op dat moment verzekerde mestplaatsingsruimte; voor enkele bedrijfssystemen is deze marge groter 
dan 15%. 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. 
 
De productieforfaits voor de berekening van de stikstofproductie van de dieren van de onderscheiden 
diersoorten en -categorieën dienen opgenomen te zijn in de Meststoffenwet. Om het aantal bedrijven 
dat onnodige mestplaatsingsruimte moest regelen te beperken (loze contracten) – gelet op de te 
verwachten spreiding in de stikstofuitscheiding – waren de forfaits in de periode 2002-2004 
vastgesteld op 95% van de gemiddelde waarden. Toch werden onder het MAO-stelsel zoals dit in de 
jaren 2002-2004 van kracht was veel melkveehouders geconfronteerd met loze contracten. Eventueel 
kan bij de vaststelling van de te contracteren hoeveelheden afzetruimte rekening gehouden worden 
met de Bedrijfsspecifieke excretie (BEX). 
 
Een mestafzetovereenkomst moet de verplichting bevatten om, indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken, de overeengekomen hoeveelheid stikstof in dat jaar 
daadwerkelijk af te nemen. Een dergelijke verplichting is onmisbaar wil het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten aan zijn doel kunnen beantwoorden. Het gaat immers niet om het bereiken 
van een theoretisch, papieren evenwicht op de mestmarkt, maar om een werkelijk evenwicht. De 
mestafzetovereenkomsten moeten aan de mestproducenten reële mestafzetmogelijkheden verschaffen. 
Als akkerbouwers mestafzetovereenkomsten kunnen sluiten zonder de bedoeling te hebben om de 
gecontracteerde hoeveelheid stikstof daadwerkelijk af te nemen, zouden veel veehouders in de loop 
van het productiejaar alsnog worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om de mest af te zetten 
en zou alsnog een grote fraudedruk op het stelsel van regulerende mineralenheffingen komen te 
rusten. De afnameplicht voorkomt dat. 
 
Het is aan de mestproducent om al dan niet daadwerkelijk een beroep te doen op de afnameplicht. Als 
hij andere mogelijkheden voor mestafzet ziet of wellicht bij nader inzien zelfs minder wenst te 
produceren, en als de privaatrechtelijke afspraken met de akkerbouwer daarvoor de ruimte 
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bieden, dan kan hij deze mogelijkheden vanuit de optiek van de overheid evengoed benutten. Het is 
geredeneerd vanuit de doelstelling van het stelsel immers om het even aan wie het mestoverschot 
wordt afgezet, áls het maar wordt afgezet en de mogelijkheid daartoe is verzekerd. Uiteraard is wel 
van belang dat de opeenvolgende afnemers van de mest zich evenals de mestproducent aan de 
mestnormering houden. Het is echter niet het stelsel van mestafzetovereenkomsten maar het stelsel 
van gebruiksnormen dat dit moet verzekeren. De functie van het stelsel van mestafzetovereenkomsten 
is enkel te verzekeren dat er landelijk bezien voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn voor mest 
gegeven de beperkingen die het stelsel van gebruiksnormen aan het gebruik stelt. 
 
Het ligt niet voor de hand om ook te voorzien een leveringsplicht voor de mestproducent. Afspraken 
ten aanzien van de daadwerkelijke levering van de meststoffen kunnen het best tussen de 
contractpartijen onderling worden gemaakt en door de partijen zelf worden gehandhaafd. Aldus kan 
het best recht worden gedaan aan de verschillende omstandigheden die zich in de praktijk kunnen 
voordoen. Een leveringsplicht zou er ook aan in de weg staan dat de hoeveelheid geproduceerde mest 
in goed overleg tussen de contractanten uiteindelijk aan derden wordt geleverd waar dit beide 
partijen op dat moment beter uitkomt. Ook zal het in veel gevallen zo zijn dat partijen afspreken dat 
levering plaatsvindt via een intermediair die deze mest eerst mengt met mest van andere bedrijven ter 
verkrijging van de kwaliteit of samenstelling waar de afnemer behoefte aan heeft; ook in dergelijke 
situaties bestaat behoefte aan enige flexibiliteit ten aanzien van de door de producent te leveren 
hoeveelheid mest. 
 
Controle baseren op:  
• de oppervlakte grond die tot het bedrijf behoort (BRP perceelsregistratie); 
• de hoeveelheid mest waarvoor op basis van contracten afzetmogelijkheden bij derden bestaan. 
 
Handhaving: 
• jaarplafond: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk; 
• hetgeen is overeengekomen in een mestafzetovereenkomst: privaatrechtelijk tussen partijen. 
 
Voorwaarden:  
1. afnameplicht; 
2. afzetovereenkomsten vóór 1 oktober voorafgaande aan kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR 

voor minimaal 85% van de te verwachten productie; 
3. afzetovereenkomsten vóór 30 september kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR voor 100% 

van de te verwachten productie36; 
4. bij verwerking/export: de mest wordt daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afgezet. 
 
Het stelsel van mestafzetovereenkomsten kan gelden voor een ieder die bedrijfsmatig dieren houdt. 
 
Stimuleren van innovatie door rekening te houden met afzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan 
niet in combinatie met mestbe- en/of verwerking) is inherent aan het beschreven stelsel.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van mestafzetovereenkomsten zich verhoudt tot de wens om 
andere milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te 
plafonneren.  
Een mao-stelsel inclusief de mogelijkheid van extra productie op basis van verwerking/export legt 
geen absoluut plafond op aan de totale productie van overige emissies. In die situatie is groei van de 

                                                           
36  met genoemde datum en percentage onder punt 2 en 3 kan gevarieerd worden afhankelijk van de zekerheid 
die de overheid wil dat er voldoende mestafzet gecontracteerd wordt. 
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veestapel mogelijk en kunnen effecten van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt 
worden door een eventuele groei van de veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en 
ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke daling te kunnen garanderen. 

4.6 Tussenvariant: grondgebondenheid; dierrechten over het meerdere 
Mengvorm tussen beide stelsels is een stelsel waarin bedrijven die grondgebonden zijn (dat wil 
zeggen voldoende eigen grond hebben voor de verantwoorde afzet van de binnen het eigen bedrijf 
geproduceerde drijfmest) geen aanvullende rechten nodig hebben, terwijl bedrijven die onvoldoende 
grond hebben  te maken krijgen met dierrechten.  
 
Vanwege grond als basis voor een dergelijk stelsel, doen zich in principe alle voor- en nadelen voor 
van een mao-achtig stelsel: bepaald zal moeten worden welke norm precies geldt voor 
grondgebondenheid; welke grond meetelt; de problematiek van de forfaitaire bepaling vooraf versus 
de werkelijke bepaling achteraf doet zich voor.   
 
Daarbovenop krijg je te maken met grensgevallen als het gaat om wel of niet dierrechten, ook in de 
tijd.    
 
In principe worden hiermee a.h.w. ook de grondgebonden rechten (impliciet) mee 
geherintroduceerd…. 
 
 
Aanvullen…  
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5. Kenmerken stelsels (sterkte/zwakte) 

5.1 Stelsel van dierrechten 
1. Er vindt een directe sturing plaats op het aantal gehouden dieren. Ondernemers mogen alleen het 

aantal dieren houden waarvoor zij de rechten hebben verworven. Het recht op het houden van 
dieren is daarmee een schaars goed. 

2. Er vindt indirect sturing plaats op de productie van mest en andere emissies. Met een stelsel van 
dierrechten kan vooraf – binnen bepaalde marges – bepaald worden hoe groot de mestproductie 
zal zijn. Door inzet van managementmaatregelen en technische ingrepen op bedrijfsniveau kan 
een ondernemer de emissie per dier (sterk) beïnvloeden en kan de milieubelasting per dier tussen 
ondernemers (sterk) verschillen. Er bestaat evenmin een directe koppeling tussen productie en 
milieubelasting (belasting van bodem, water en lucht). De belasting van het milieu wordt 
gereguleerd door ondermeer het stelsel van gebruiksnormen, de AmvB Huisvesting en de 
milieuvergunning.  

3. Met de Europese Commissie is, in het kader van het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2010-2013, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse 
mestproductie het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de 
Commissie: “Teneinde te vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie 
intensivering optreedt, dienen de bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, 
zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, 
overeenkomstig het door Nederland uit te voeren actieprogramma”37. Te verwachten valt dat de 
Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. In het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(2006-2009) heeft Nederland realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de 
instandhouding van het stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten38. In het vierde actieprogramma heeft Nederland aangegeven dat 
“alleen door de mestproductie te begrenzen” Nederland een doelmatig mineralenbeleid kan  
voeren. Het stelsel van dierrechten is een effectief instrument om de mestproductie te begrenzen 
en te voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarde39. 

                                                           
37 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
38 “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”. 
39 Er bestaat geen directe relatie tussen het mestproductieplafond en de milieubelasting. Sinds 2002 
(referentiejaar mestproductieplafond) is de bodembelasting (bodemoverschotten N en P) fors 
afgenomen. Dit is het gevolg van aangescherpte gebruiksnormen. Sinds 2002 is een steeds groter deel 
van het bedrijfsoverschot aan dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw (export, particulieren, 
verbranding) geplaatst. Vraag is gerechtvaardigd of een mestproductieplafond met als referentiejaar 
2002 recht doet aan de inspanningen die sindsdien, zowel door de overheid als door de sector, zijn 
gepleegd. In de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 kan gekozen worden voor een inzet waarbij geen 
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4. Afhankelijk van de schaarste aan dierrechten vormt een stelsel van dierrechten een extra 
kostenpost voor individuele bedrijven: om te kunnen uitbreiden zullen dierrechten moeten 
worden aangeschaft. Redenerend vanuit het mestbeleid zal dat zeker naar bedrijven die over 
voldoende grond beschikken om hun mest verantwoord af te zetten, een moeilijk te 
verantwoorden kostenpost vormen. De ‘license to produce’ vertegenwoordigd echter ook een 
waarde voor ondernemers. Bij verhandeling vormen de rechten een (aanzienlijke) inkomstenbron 
voor ondernemers die zich er van ontdoen. Zeker wanneer de rechten om niet zijn gekregen 
wordt daarmee door de overheid ook vermogen voor ondernemers gecreëerd. Dit zal echter 
vooral ten goede komen aan (oudere) ondernemers die niet meer uitbreiden; jonge ondernemers 
die willen ontwikkelen krijgen te maken met extra kosten. Het betekent dat de middelen die 
ingezet worden voor de aanschaf van rechten niet ingezet kunnen worden voor andere 
doeleinden. Dit laatste is een veel gehoord kritiekpunt vanuit de sector en politiek. 

5. In een situatie dat mestafzetruimte schaars is, zorgt een stelsel van productierechten voor een rem 
op de stijging van de mestafzetprijzen aangezien de totale mesthoeveelheid gelimiteerd is. Zonder 
een dergelijke productiebeperking zullen de mestafzetprijzen al snel tot grotere hoogte stijgen 
(a.g.v. meer aanbod in dezelfde mestplaatsingsruimte) dan zonder stelsel het geval zou zijn 
geweest. 

6. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk uitvoerbaar, zowel voor de sector als voor de 
overheid, zodra het eenmaal is ingevoerd. Er is meer dan tien jaar ervaring met de uitvoering bij 
varkens en pluimvee. De uitvoering bij andere diercategorieën is soortgelijk en zal niet tot 
onoverkomelijke uitvoeringsproblemen leiden. Hierop bestaat één belangrijke uitzondering:  de 
initiële toekenning van rechten. Het toekennen van rechten aan diercategorieën die momenteel 
nog niet onder het stelsel van dierrechten vallen (i.i.g. rundvee, wellicht ook andere 
diercategorieën als schapen, geiten en vleeskalveren) kan (en zal) tot een groot aantal knelgevallen 
leiden, als gevolg van discussie over wat een redelijke en eerlijke verdeling is gelet op atypische 
bedrijfssituaties. Procedures hierover kunnen nog lang tot forse overheidsinzet leiden, zo leert ook 
de praktijk: de laatste WHV-zaken zijn nog steeds niet afgerond.  

7. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk te handhaven. Het is feitelijk een kwestie van 
staarten tellen. Complicerend factor is alleen dat het aantal dierrechten een jaargemiddelde 
betreft. Het aantal gehouden dieren mag op elk gegeven moment hoger liggen dan dit 
jaargemiddelde, het zogenaamde dagplafond. De ervaringen met het handhaven van het stelsel 
van dierrechten zijn over het algemeen positief [waar is die uitspraak op gebaseerd???]. 

8. Een stelsel van dierrechten leent zich er in theorie voor om op effectieve wijze de druk op de 
mestmarkt binnen de perken te houden. In geval van een onaanvaardbare toename van de druk 
op de mestmarkt (bijvoorbeeld door tegenvallende export en/of beperking van afzetruimte door 
aanscherping van gebruiksnormen) kan, door afroming bij verhandeling of – in het ultieme geval 
– door een generieke korting of opkoop, het aantal dierrechten teruggebracht worden tot een 
aanvaarbaar niveau. Dit zal echter in het algemeen pas achteraf ingezet worden en politiek al 
gauw omstreden zijn. Een deel van het leed is dan al geschied. 

9. Een stelsel van dierrechten bevat voor intensieve veehouders weinig tot geen stimulansen om te 
streven naar een reductie van de input – en daarmee ook de output – aan mineralen. In een 
dergelijke stimulans wordt gedeeltelijk wel voorzien door het stelsel van gebruiksnormen 
(indirect via de mestafzetprijzen) en de milieuvergunning (verminderen ammoniak en andere 
emissies). 

 

                                                                                                                                                                                     
mestproductieplafond als voorwaarde aan de derogatie wordt verbonden. Tot het zover is wordt, in 
ieder geval in deze notitie, uitgegaan van de situatie dat er wel sprake is van een 
mestproductieplafond met als referentiejaar 2002.  
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Er is momenteel weinig steun voor een stelsel van dierrechten. CDA, VVD en PVV hebben met hun 
tijdenshet AO mestbeleid van 15 december 2010 gepresenteerde 10-puntenplan uitgesproken tegen 
een stelsel van dierrechten. De NVV en LTO-Nederland geven de voorkeur aan een invulling waarbij 
het overschot aan dierlijke mest via (verplichte) mestverwerking wordt afgezet buiten de Nederlandse 
landbouw. De NMV ziet wel de noodzaak van directe sturing op omvang maar ziet hiervoor geen rol 
weggelegd voor een stelsel van dierrechten. 

5.2 Mestafzetovereenkomsten 
1. Ondernemers mogen de hoeveelheid mest produceren waarvoor voorafgaande aan het 

kalenderjaar mestafzet is geregeld (grond, afzet aan intermediair/tussenpersoon, export). 
Afzetmogelijkheden voor dierlijke mest zijn hiermee een schaars goed geworden waarvoor 
betaald dient te worden. 

2. Sturing op de mestproductie is indirect: productie kan plaatsvinden indien er plaatsingsruimte 
verworven is voor de geproduceerde mest. Met een stelsel van MAO’s kan voorafgaande aan een 
kalenderjaar vastgesteld worden hoe groot de mestproductie dat jaar zal zijn, maar niet de daarop 
volgende jaren. Als het gaat om handhaving van het mestproductieplafond 2002 vormt een stelsel 
van MAO’s geen harde garantie dat niet meer dierlijke mest wordt geproduceerd dan is 
toegestaan (zie opmerking hierover in voetnoot 39) . 

3. Naast een markt voor fysieke mest (op basis van daadwerkelijke hoeveelheden mineralen) 
ontstaat er met een stelsel van MAO’s ook een markt voor afzetruimte (op basis van forfaitaire 
hoeveelheden mineralen). 

4. Er vindt beperkt milieusturing plaats. Een stelsel van MAO’s reguleert de (forfaitaire) productie 
op basis van gecontracteerde afzetruimte voor dierlijke mest. In de praktijk is aan de hand van het 
aantal afgesloten MAO’s vrij precies te bepalen wat de mestproductie zal zijn. Afhankelijk van 
verschillen in management (type voer, beweiden of niet-beweiden, voederconversie, etc.) kan de 
feitelijke mestproductie wel sterk afwijken van de forfaitaire gecontracteerde mestproductie. Dat 
gegeven dwingt veehouders om vooraf betere na te denken over het management in een gegeven 
jaar en te streven naar stabiele productie van mest: bij meer productie dan afgesproken zal er 
immers aanvullende mestruimte gezocht moeten worden; bij minder mestproductie is er 
onnodige mestafzetruimte gecontracteerd. De koppeling met milieubelasting (belasting van de 
bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd door het stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van 
MAO’s is dan ook een aanvullende maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid (‘evenwicht’ 
op de mestmarkt door koppeling van productie aan afzetruimte). Een stelsel van MAO’s is slechts 
zeer indirect geschikt voor sturing op emissies naar lucht. Dat gebeurt door het R.O.- en milieu-
instrumentarium op bedrijfsniveau. 

5. Een stelsel van MAO’s is minder eenvoudig te handhaven dan een stelsel van dierrechten. 
Jaarlijks dient gecontroleerd te worden of een ondernemer voldoende afzetruimte heeft voor de 
beoogde dierlijke mestproductie. Is dit niet het geval dan dient de ondernemer zijn beoogde 
productie te beperken, hetzij door emissiebeperkende maatregelen, hetzij door het aantal te 
houden dieren te reduceren. De overheid dient hier op toe te zien. Er kan een aanzienlijk verschil 
bestaan tussen de forfaitaire productie op basis waarvan MAO’s afgesloten dienen te worden en 
de feitelijke productie (gevolg: loze contracten dan wel een tekort aan contracten). Dit kan 
resulteren in grote handhavingsmarges. Afzetruimte buiten de Nederlandse landbouw (export) 
dient vooraf gecontracteerd te worden. Exportcontracten zijn ook onder het huidige mestbeleid 
een grote bron van zorg. Ondernemers (intermediairen) hebben de grootste moeite voorafgaande 
aan een kalenderjaar de benodigde afzetruimte te contracteren. Akkerbouwers in met name 
Duitsland hebben wel behoefte aan dierlijke mest uit Nederland, maar zijn niet altijd bereid dit 
voorafgaande aan het jaar contractueel vast te leggen. Lopende een kalenderjaar gaat er om die 
reden altijd meer mest de grens over dan voorafgaande aan het jaar is gecontracteerd. 
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6. Het stelsel van MAO’s zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was, kende een aantal haken en 
ogen waardoor de sturingskracht en uitvoerbaarheid laag waren. Een deel hiervan is opgelost. Zo 
is er momenteel sprake van een effectieve perceelsregistratie en is de daadwerklijke afzet van 
mest met AGR/GPS vele malen beter te traceren, alhoewel export nog een zorgenkindje blijft. 
Daarnaast zal een eventueel nieuw MAO-stelsel niet naast een stelsel van dierrechten draaien, 
maar ter vervanging dienen. Toch dreigt het gevaar van een papieren stelsel. Onder het oude 
MAO was er sprake van loze contracten. Ondernemers moesten, als gevolg van het hanteren van 
forfaitaire productiewaarden, contracten afsluiten voor mest die feitelijk niet geproduceerd werd. 
Dit probleem blijft. Het oude MAO kende een afnameplicht “indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken”. In de praktijk hoefde ondernemers hier weinig gebruik 
van te maken doordat veel afzetruimte werd gecontracteerd door intermediaire ondernemingen. 
Intermediairs hebben, door hun kennis van de markt en hun veel grotere afzetgebied, meer 
mogelijkheden om met de feitelijke afzet te schuiven teneinde alle fysieke mest te plaatsen. 
Intermediairs beschikken daarnaast over het merendeel van de landelijk beschikbare 
opslagcapaciteit waarmee (tijdelijk) stagnaties in de feitelijke afzet opgevangen kunnen worden. 
Het feitelijk gebruik van dierlijke mest is in belangrijke mate afhankelijk van klimatologische 
omstandigheden. In een jaar met een nat voorjaar zal relatief veel dierlijke mest in opslag gaan 
waardoor de te contracteren afzetruimte in het daarop volgende jaar zal afnemen. Dergelijke 
fluctuaties tussen de jaren kan de uitvoering en handhaving danig bemoeilijken. 

7. Een stelsel van MAO’s kan een effectief instrument zijn om de productie van mest in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare afzetruimte. Het dwingt producenten om 
mestproducten te leveren waarvoor een afzetmarkt is en kan daarmee een stimulans vormen voor 
mestverwerking. Een MAO-stelsel ontziet die ondernemers die eigen grond hebben voor de afzet 
van hun eigen mest. Grondgebondenheid wordt gestimuleerd. 

5.3 Tussenvariant 
 

5.4 Kwalitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 
 
 Dierrechten MAO 
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.  

Nee 
Hoe meer afzetruimte 
gecontracteerd kan worden, hoe 
groter de productie kan worden. 
Begrenzing wordt gevormd door 
beschikbare grond, acceptatie 
buiten Nederland, eisen aan R.O. 
en capaciteit om mest buiten de 
landbouw af te zetten.  

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 minder direct 
Door aanvullende voorwaarden te 
stellen aan afzetcontracten, 
bijvoorbeeld het contracteren van 
110% van de te verwachten 
productie of door de 
onderliggende gebruiksnorm voor 
het sluiten van afzetcontracten te 
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verlagen (bijvoorbeeld op gras 
van 250 naar 230 kg N/ha) 

Plafonneren overige 
milieuemissies (ammoniak, 
broeikasgassen) 

  

Doelmatigheid:   
Zijn er kosten verbonden 
aan de ‘license to produce’? 

Ja, alleen bij uitbreiding 
Kosten voor ‘license to produce’ 
uitsluitend bij de aanschaf van 
dierrechten bij uitbreiding. Deze 
kunnen zwaar drukken op 
investeringsruimte. Er zijn geen 
kosten voor het instandhouden 
van dierrechten (afgezien van 
eventuele aflossing van rente) 

Ja, jaarlijks bij afsluiten MAO’s  
Ondernemers dienen elk jaar 
kosten te maken voor ‘license to 
produce’. Afzetruimte is het 
schaarse goed (grond, export, 
verbranding, afzet buiten de 
landbouw). Bij MAO met 
afnameplicht zullen afnemers een 
vorm van ‘risicobijdrage’ vragen 
voor het afsluiten van een MAO. 
Om die reden valt te verwachten 
dat in een MAO-stelsel waarin de 
mestproductie niet belemmerd 
wordt door dierrechten, de kosten 
van de afzetcontracten hoger 
liggen dan in een stelsel gebaseerd 
op dierrechten (tenzij een 
dierrechtenstelsel weinig 
beperkend is, aangezien dan ook 
onder dierrechten er concurrentie 
ontstaat om afzetruimte en 
daarmee de behoefte om vooraf 
privaat contracten af te sluiten die 
verder dezelfde onzekerheden 
kennen als er zijn onder mao). 

Wat is het financiële effect 
voor melkveehouders? 

Negatief voor ontwikkelende 
bedrijven; positief voor stoppers 
Melkveehouders krijgen een extra 
en nieuwe kostenpost erbij in 
geval van uitbreiding. De drang 
om te groeien zal bij een deel van 
de ondernemers groot zijn (de 
stallen worden al gebouwd!). Er 
zal, zeker in eerste instantie, 
sprake zijn van een zeer schaars 
goed en dienovereenkomstig hoge 
prijzen. 

neutraal-positief voor bedrijven 
met voldoende grond; negatief 
voor bedrijven met te weinig 
grond 
Een aanzienlijk deel van de 
melkveehouders (circa 90% onder 
huidige gebruiksnormen) heeft 
voldoende eigen grond om 
dierlijke mest af te zetten. Die 
ondernemers die minder dan 250 
kg N/ha produceren kunnen extra 
inkomsten genereren door het 
aanbieden van afzetruimte voor 
andere ondernemers. 

Wat is het financiële effect 
voor varkens- en 
pluimveehouders? 
 

Neutraal 
Voor de varkens- en 
pluimveehouders verandert er 
niks. Kosten uitsluitend bij de 
aanschaf van dierrechten bij 

Eerst negatief, daarna onzeker 
Vrijwel alle varkens- en 
pluimveehouderijen hebben de 
afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in 
dierrechten. Bij afschaffen van het 
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uitbreiding. Deze kunnen zwaar 
drukken op investeringsruimte. Er 
zijn geen kosten voor het 
instandhouden van dierrechten. 
Bestaande rechten behouden hun 
waarde. 
 
Indien rechten uitwisselbaar 
worden tussen diercategoriën zal 
de prijs voor rechten toenemen 
door sterke concurrentie vanuit 
met name de melkveehouderij. 
 
In geval dat afroming van rechten 
nodig is om een eventueel te groot 
verschil met de milieugebruiks-
ruimte (en daarmee fraudedruk) 
op te lossen, leidt dit tot kosten 
voor alle betrokken veehouders. 

stelsel van dierrechten zijn deze 
investeringen niets meer waard. 
Hiervoor in de plaats komen 
kosten voor MAO’s. Deze zullen 
in verhouding lager zijn dan 
investeren in rechten. Hier staat 
tegenover dat kosten voor MAO’s 
jaarlijks terugkeren en dat, indien 
de dierlijke productie toeneemt, 
afzetruimte een groeiend schaars 
goed zal worden waardoor MAO-
kosten ook toe zullen nemen. 

Wat is het financiële effect 
voor akker- en 
tuinbouwers? 

Neutraal/licht positief 
Bij uitbreiding van stelsel van 
dierrechten tot andere 
diercategorieën blijft het aanbod 
aan dierlijke mest gelijk, maar 
wordt toekomstige groei beperkt 
(afhankelijk van hoe initiële 
toedeling plaatsvindt). Door 
aanscherpen gebruiksnormen wel 
minder plaatsingsruimte 
waardoor onderhandelingspositie 
voor AT-sector beter wordt.  

Positief 
Afzetruimte, waaronder grond, is 
onder het MAO-stelsel een 
schaars goed. De AT-sector kan 
aan dit schaarse goed een 
prijskaartje hangen. Hiermee 
wordt bovenop de financiële 
vergoeding voor de fysieke 
afname van mest ook een 
vergoeding ontvangen voor het 
afsluiten van een MAO 

Handhaafbaarheid 
 

Goed 
Handhaving is relatief eenvoudig. 
Kwestie van staarten tellen (+ 
I&R) 

Matig 
Vergt behoorlijke inspanning. 
Door goede perceelsregistratie 
wel beter dan in verleden. Vooral 
in geval ondernemers 
onvoldoende afzetruimte hebben 
gecontracteerd zullen veel 
discussies ontstaan. Want welke 
maatregel wordt dan genomen? 
Gaat de overheid dieren in beslag 
nemen? Inspanning is daarnaast 
jaarlijks terugkerend. 
Extra probleem kan het bouwen 
van ‘constructies’ zijn. Echter 
deels zijn die identiek aan de 
problematiek die nu ook al bestaat 
onder het stelsel van 
gebruiksnormen in combinatie 
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met dierrechten. 
Uitvoerbaarheid Toedeling rechten 

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.  

Goed 
Door verdergaande digitalisering 
is uitvoeringsapparaat naar 
verwachting goed in te richten. 
Mogelijk leiden veelvuldige 
veranderingen van contracten wel 
tot extra werk. 

Uitvoeringskosten Relatief laag (t.o.v. MAO) 
Kosten hoger dan huidige stelsel 
door uitbreiding aantal 
diercategorieën. In verhouding tot 
stelsel van MAO zijn kosten wel 
lager. 

Relatief hoog (t.o.v. dierrechten) 
Jaarlijkse controle op 
gecontracteerde hoeveelheid 
afzetruimte (koppeling forfaitaire 
mestproductie aan grond, 
exportcontracten en afzet buiten 
de landbouw). Kosten relatief 
hoog in vergelijking met stelsel 
van dierrechten. 

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.  
 

Matig tot vrij goed 
Door vrij grote marge tussen 
forfaitaire productie en 
daadwerkelijke mestproductie 
kan onbalans ontstaan. Daarnaast 
heeft een slecht afzetjaar 
(tegenvallende 
weersomstandigheden) een groot 
negatief effect op de te 
contracteren afzetruimte in het 
daarop volgend jaar. 

Stimulans voor innovatie Laag 
Ingeval een stelsel van dierrechten 
geen mogelijkheid bevat voor 
inverdienen (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om meer dieren te 
houden bij lagere excretie) zal er 
weinig stimulans tot innovatie 
vanuit gaan. Ruimte voor 
investeren gaat deels in aanschaf 
dierrechten zitten 
 
Hoog (mestverwerking) 
Als mogelijkheid tot 
mestverwerking/export wordt 
ingebouwd. 

Laag tot vrij goed 
Ingeval een stelsel van MAO’s 
geen mogelijkheid bevat om met 
lagere excretiewaarden te rekenen 
bij het aangaan van contracten zal 
er weinig stimulans tot innovatie 
op het punt van voer vanuit gaan. 
Grondgebondenheid wordt wel 
gestimuleerd net als bepaalde 
vormen van mestverwerking. 
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Draagvlak sector Laag tot vrij laag 
Intensieve veehouderij ziet stelsel 
van dierrechten vooral als grote 
belemmering in 
ondernemerschap. Middelen die 
ingezet moeten worden voor 
uitbreiding rechten kunnen niet 
ingezet worden voor 
bedrijfsontwikkeling en milieu-
investeringen. Zonder stimulans 
voor ondernemers die afzet 
geregeld hebben of aan 
mestverwerking doen geen steun 
vanuit varkens- en 
pluimveehouderij. 
Melkveehouderij ziet liever een 
systeem dat gekoppeld is aan 
grond. 
 

Vrij hoog tot hoog 
Veehouderij wil beloning van 
ondernemers die afzet goed 
geregeld hebben, hetzij door eigen 
grond hetzij door verwerking in 
combinatie met export of afzet 
buiten de landbouw. Zowel 
intensieve veehouderij (NVV) als 
melkveehouderij (NMV) hebben 
zich uitgesproken vóór kansen 
voor gezinsbedrijven. 

Verwachte draagvlak 
politiek 

Laag tot vrij laag 
Een meerderheid van de huidige 
Kamer wil ondernemerschap 
stimuleren. Dierrechten past niet 
in deze visie. Een meerderheid 
van de Kamer ziet ook weinig tot 
geen milieurisico’s.  

Vrij hoog tot hoog 
MAO’s appelleren aan 
ondernemerschap. Te verwachten 
valt dat in de vergelijking met 
dierrechten meer kamerleden 
mao’s zullen zien als een vorm 
van regulering die 
grondgebondenheid en 
ondernemerschap stimuleert. 

Maatschappelijk draagvlak    
EU-conformiteit   
 

Bijlage 1: Standpunten fracties Tweede Kamer 
 
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 
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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”. 
 
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 
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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 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). 
 
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” 
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(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).. 
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Bijlage 2 Motie Koopmans en Snijder Hazelhoff (TK, 28385, nr. 176) 
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Bijlage 3: Inbreng LTO Nederland bij AO mestbeleid 15 december 2015 
 
 

 

5.1 tweede lid e
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AO Mestbeleid 15 december 2010  
 
“De landbouw als motor voor een nieuwe groene 
economie”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van:   LTO Nederland 

Voor:   ………, woordvoerder Landbouw en Milieu, Tweede Kamer  

Onderwerp:  AO Mestbeleid  

Datum:   december 2010 

Informatie:   tel. 06 -  of e-mail: @zlto.nl   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Strategie: naar nieuwe grondgebondenheid 

      

Dierrechten dragen niet bij aan verduurzaming sector 

 

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. Enkele leidende overwegingen zijn: 
- Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 

duurzaamheidslagen. 
- Sectoren zullen via integrale managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit 

te maken. 
- Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een rigide systeem 

van dierrechten overbodig. 
- Bovenstaande impliceert wel dat individuele veehouders met een mestoverschot via 

het veevoerspoor hun overschot zullen moeten wegwerken dan wel verkleinen of via 
structurele afzet binnen of buiten Nederland zullen moeten verantwoorden. Voor het 
deel van het overschot waarvan dit niet lukt verliezen ondernemers het recht dieren 
te mogen houden. Op deze wijze lossen ondernemers hun eigen probleem op: of 
door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder dieren 
te houden.    

Met andere woorden: van een volumebenadering die gericht is op saneren en beheersen 

moeten we naar een systeem dat uitgaat van integreren en verduurzamen, waarbij iedere 

veehouder op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken.   

 

Vragen LTO: 
- Welk tijdspad hanteert EL&I bij de route rond dierrechten? 
- Is de overheid bereid mee te denken over systemen die investeringen in 

duurzaamheid bevorderen in plaats een star systeem van rechten? 

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e 5.1 2e lid e
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Nieuwe verbindingen tussen mineralen en grond leidend principe 

 

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 

 

Door het verhogen van de mineralenefficiency als totaalpakket en het verlagen van het bruto 

fosfor in bepaalde voersoorten in het bijzonder 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.     

 
2. Optimalisatie afzet in NL 

 

Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in Nederland is in wezen de kortste 

kringloop. Om deze te realiseren is zowel beleidsruimte als facilitering nodig.  

 

Vragen LTO: 
- Wat is de stand van zaken rond de pilots mineralenconcentraten? 
- Wanneer wordt gebruik hiervan op grote schaal toegestaan? 
- Werkt u aan een andere invulling van de derogatie voor de periode 2014-217 met 

ruimte voor be- en verwerkte mest in plaats van kunstmest op derogatiebedrijven? 
- Komt er een tweede regeling met investeringssubsidies voor mestopslagen?  
- Kunt u iets betekenen in het R.O. kader op het vlak van mestopslagen 

(vergunningverlening provincies en gemeenteN)?  
- Op welke wijze wilt u het gebruik van bodemverbeteraars stimuleren? 

Voorstel LTO: 
- Schaf het onderscheid tussen dierlijke mest en kunstmest af: stel het 

mineralengebruik afhankelijk van de werking van de aangevoerde mestsoort. Om dit 
te bereiken moet: 

o De Nitraatrichtlijn worden ingetrokken en/of 
o Een hogere derogatie bewerkstelligd worden voor be- en verwerkte producten 

uit dierlijke mest en/of 
o Bepaalde producten uit dierlijke mest na be- of verwerking worden 

aangemerkt als kunstmest of mogen in plaats van kunstmest gebruikt worden. 
- Stimuleer het gebruik van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars (zie ook 

operationele punten in het onderstaande) 

    
3. Export 
 

Een deel van de in Nederland geproduceerde mineralen van dierlijke oorsprong kan 

uiteindelijk met toegevoegde waarde op buitenlandse vraagmarkten worden afgezet. 

Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast. Recent is bekend 

geworden dat bepaalde Duitse deelstaten ‘de grenzen sluiten’. Hierdoor lijkt minimaal vijf 

miljoen kg. fosfaat via gehygieniseerde mest niet meer geëxporteerd te kunnen worden.  
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Vragen LTO: 
- Wat is de status van de aangescherpte exporteisen vanuit NordRhein Westphalen?  
- Welke activiteiten heeft u ondernomen om dit voorkomen? 
- Wat zijn de mogelijkheden en acties om dit (dreigende) knelpunt af te wenden? 

 

 

Mestbe- en verwerking als middel 

 

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.   

 

Voorstel LTO: 
- Stel 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 (onder verwerking wordt in deze verstaan ‘afzet 
buiten de Nederlandse dierlijke mestmarkt’). 

- Maak hierbij onderscheid in regio’s en fasering (met andere woorden: starten in Zuid 
Nederland). 

- De verplichting is privaat verhandelbaar: ondernemers die investeren in 
mestverwerking krijgen op deze wijze geldstromen uit de markt in hun richting vanuit 
ondernemers die niets doen. Iedere ondernemers wordt dus gepusht zijn/haar 
probleem op te lossen vanuit een economische trekkracht.       

 

Bodem centraal stellen voor optimale plantenteelt  

 

Normen 
 

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.  

 

De huidige mogelijkheden voor flexibele bemesting met stikstof beperken zich tot een zeer 

beperkte differentiatie voor fritesaardappelen en suikerbieten met als enige indicator 

opbrengst. Daarnaast kan bij weerscalamiteiten op ‘ad hoc basis’ een verhoging van de gift 

worden toegestaan (hiervoor is geen protocol of wat dan ook). 

 

Vragen LTO: 
- Welke mogelijkheden bouwt de minister in de wet en regelgeving in om flexibele N 

normen per 2014 te realiseren? (met in het achterhoofd dat alleen opbrengst voor 
twee teelten een te beperkte scope is en tevens niet aansluit bij de mogelijkheden die 
de Nitraatrichtlijn biedt) 

- Op welke wijze wordt de motie Koopmans (28385, nmr. 124) verder uitgevoerd?   
- Kan de minister toezeggen dat een werkelijk flexibel systeem (uiteraard met 

inachtneming van uitvoeringskosten en mogelijkheden tot controle en handhaving) 
per 1-1-2014 (start Vijfde AP) kan ingaan? 

 
Bodem 
 

Het belang van bodemvruchtbaarheid wordt door ondernemers meer en meer centraal 

gesteld en door Meststoffenwet steeds meer genegeerd. Bodemvruchtbaarheid is de basis 

voor bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen 



 54 

brengen behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast 

de basis voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor in het tegengaan van 

klimaatverandering. 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. Daarnaast biedt een generieke korting van de 

fosfaat gebruiksnormen geen bewezen en/of wezenlijke bijdrage aan de brede 

milieudoelstellingen op het gebied van water. 

De systematiek van de fosfaat gebruiksnormen dient daarom niet in via een generiek korting 

te worden ingevuld, maar via een systeem dat recht doet de onttrekking van fosfaat door het 

gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.  

De afgelopen decennia stonden vooral de chemische parameters van de bodem centraal in 

het beleid; de fysische en biologische parameters zijn 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.  

 

Voorstellen LTO: 
- Sta ook op bouwland toe het invullen van de reparatiebemesting voor fosfaat te laten 

plaatsvinden met (producten uit) dierlijke mest (op grasland en in de biologische 
landbouw is dit reeds toegestaan). Op deze wijze worden regionale fosfaatkringlopen 
gesloten, wordt de bodemvruchtbaarheid op een natuurlijke wijze verbeterd en wordt 
mestverwerking gestimuleerd (via nieuwe afzetmarkten voor dikke fractie uit 
mestverwerking). 

- Start onderzoek naar de relatie tussen PW of PAL-getal en fosfaatbeschikbaarheid 
voor de plant. Uit verschillende delen van Nederland (Zeeland, Flevoland, Oldambt) 
komen signalen dat er een groot areaal fosfaatfixerende gronden (gronden waarbij de 
fosfaat niet voor de plant beschikbaar komt door o.a. de aanwezigheid van ijzer of 
calcium in de bodem) bestaat die toch een relatief hoog PW of PAL-getal hebben. Dit 
betekent dat deze percelen niet voor een hogere fosfaatnorm in aanmerking komen, 
terwijl het gewas toch onvoldoende fosfaat beschikbaar heeft. Mogelijk tot gebruik 
van de P-PAE methodiek biedt hiervoor wellicht een oplossing. 

- Sta een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met een 
gunstige N/P verhouding) toe. Het gaat hierbij o.a. om producten als champost, vaste 
fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en schuimaarde.     

 

Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  

 

Flexibiliteit bij implementatie benutten: meetdiepte versus toetsdiepte en 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. Deze 

gebieden kunnen volgens de Richtlijn dan ook onder een lichter regime vallen. Nederland 

heeft er in het verleden voor gekozen om het hele grondgebied als kwetsbaar aan te wijzen. 

Recentelijk is, op verzoek van de Tweede Kamer, een rapport verschenen over een meer 

gebiedsgerichte benadering.  

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.  
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Vragen LTO: 
- Gaat de overheid de keuze maken om bepaalde gebieden niet langer als kwetsbaar 

aan te wijzen en vervolgens ook van een lichter regime te voorzien? 
- Zo ja: hoe ver staat het hiermee en wat is het tijdspad? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Gaat de overheid een onderscheid maken in meetdiepte (bepalen van trends in het 

bovenste grondwater) en toetsdiepte (waterkwaliteit op grotere diepte waar 
ondernemers op afgerekend kunnen worden)? 

- Zo ja: hoe ver staat het hiermee? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Hoe ver is de overheid met het uitvoeren van de motie van het lid Koopmans (28385 

nmr. 138) over een andere meetdiepte? 

 

Operationeel: wegnemen onnodige belemmeringen 

 

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. In een klein aantal praktische gevallen is het echter niet 

mogelijk een vanggewas na maïs op zand in te zaaien. Dit geldt met name voor laat 

geoogste korrelmaïs en voor bollenteelt na maïs waar grondontsmetting voor nodig is.    

 

Voorstel LTO: 
- ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. bollenteelt de 

ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 

  

Emissie arme aanwending vaste mest, bodemverbeteraars en kunstmestvervangers: 
afweging ammoniakemissie versus bodemvruchtbaarheid en bevorderen nationale 
mestafzet 

 

Voor allerhande producten uit dierlijke mest (mestkorrels na mestverwerking, champost, 

dunne fractie na mestverwerking) gelden aanwendvoorschriften. Vaak zijn deze dezelfde als 

voor onbewerkte dierlijke mest en gebaseerd op het tegengaan van ammoniakemissie. 

Bovengenoemde producten zijn echter niet vergelijkbaar met onbewerkte dierlijke (drijf)mest. 

Ze worden toegepast ter vervanging van kunstmest of ter verbetering van de 

bodemvruchtbaarheid. De ammoniakemissie van deze producten is in veel gevallen uiterst 

beperkt 

 

Voorstel LTO: 
- Stel voor aanwending van de genoemde producten uit dierlijke mest alternatieve 

aanwendtechnieken toe.  

     

Scheuren grasland 
 

Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet meer toegestaan. Dit 

stuit op vele praktische problemen (mislukken graslandvernieuwing in het voorjaar, groter 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeilijkheden engerlingen bestrijding, beperking 

nateelten na gras). Ook het milieukundige voordeel van het in het voorjaar scheuren van 

grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.   
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Voorstel LTO: 
- Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 (ingang Vijfde Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn) een verruiming (onder voorwaarden) van de periode van 
graslandscheuren toe te staan. 

- Sta in de periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november 
grasland wordt gescheurd.    

 

Bevorderen regionale mestafzet 
 

Zoals in het voorgaande al gesteld is het bevorderen van regionale mestafzet de op 1 na 

kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop (de kortste kringloop is vanzelfsprekend 

afzet van eigen mineralen op eigen grond). Door nieuwe samenwerkingsvormen tussen 

veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden. Feit is wel 

dat een aantal vormen van beperkende regelgeving deze samenwerking bemoeilijken. Om 

dit op te lossen was de ‘spoor 2 benadering’ opgezet. Deze blijkt echter geen effect van 

importantie te hebben.   

 

Voorstel LTO: 
- Geef producenten van vaste mest de mogelijkheid om binnen een straal van 25 km 

deze vaste mest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht 
wegen/bemonsteren/AGR-GPS. Met andere woorden: laat voor deze waardevolle 
mestsoort ondernemers onderling afspreken dat de hoeveelheid mineralen die de 
veehouder afvoert, door de ontvanger als aanvoer in de administratie wordt 
opgenomen. Een eenvoudig en waterdicht systeem.  

- Geef producenten van drijfmest de mogelijkheid om binnen een straal van 15 km de 
drijfmest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht wegen/bemonsteren/AGR-
GPS.  

- Pas de voorwaarden voor het boer-boer transport aan. Nu moet een veehouder 85% 
van de fosfaatproductie op eigen grond kunnen plaatsen wil hij/zij in aanmerking 
kunnen komen voor boer-boer transport. Met de steeds lager wordende 
fosfaatgebruiksnormen is het steeds moeilijker aann deze voorwaarde te voldoen. 
Verruim daarom de randvoorwaarde voor plaatsing op eigen grond van 85 naar 75%. 
(voor de volledigheid: deze drie voorstellen lopen deels in elkaar over: als 1 en 2 zijn 
gerealiseerd is 3 niet meer nodig).     

 

Stuifbestrijding 
 

In het voorjaar van 2010 trad in de Drentse en Groningse Veenkoloniën aanzienlijke 

stuifschade op. Met de invoering van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn per 1 januari 

2010 is het gebruik van rundveedrijfmest als antistuifdek in het Veenkoloniale bouwplan niet 

langer toegestaan. Bij de totstandkoming van de beleidswijziging werd verondersteld dat 

voldoende effectieve alternatieven voor handen waren om stuifschade te voorkomen. De 

praktijk bleek echter weerbarstig. 

 

Voorstel LTO: 

Sta onder stringente voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest toe als antistuifdek.  

 

 

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. Tot op heden is deze motie niet uitgevoerd.  
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Vraag LTO: kunt u aangeven wat de stand zaken is omtrent de uitvoering van deze motie 

(voor de volledigheid: G. Verburg heeft deze motie toentertijd ontraden, nu wellicht een 

heroverweging mogelijk) 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Sta per 2014 jaarrond uitrijden van vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) 

op alle grondsoorten toe. 
- Benoem de dikke fractie uit mestverwerking in alle gevallen als vaste mest. De 

huidige definitie voor vaste mest is in sommige gevallen onhelder.   

 

Winterkoolzaad i.c.m. drijfmest op bouwland  
 

Vanaf 2012 mag in de maand augustus alleen drijfmest op bouwland worden aangewend als 

aansluitend een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende najaar bollen worden 

geplant.  

 

Voorstel LTO:  
- Met name voor de Groningse akkerbouwers zouden wij graag zien dat 

ook winterkoolzaad wordt toegestaan als aansluitende teelt. Winterkoolzaad vertoond 
qua teelt, groei en mineralenbehoefte grote overeenkomsten met groenbemesters als 
gele mosterd en bladrammenas. Toestaan van de teelt van winterkoolzaad na 
drijfmestaanwending in augustus is dus landbouwkundig wenselijk en 
stuit milieukundig niet op bezwaren. 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas en 

Raketblad (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding).   
 
 

 

 



 58 

Bijlage 4: NVV Mineralenplan 
 
NVV mineralenplan 2015 
 
Aanleiding  

Er zal blijvende druk op de dierlijke mineralen blijven door aanscherping van normen en afname van 

hectares cultuurgrond in Nederland waardoor plaatsing van deze mineralen problematisch blijft. Elke 

vier jaar is het voor alle sectoren spannend of derogatie afkomt (ook risico rundveehouderij). 

Nederland blijft in huidige systeem, ongeacht welke keuze men als land maakt, erg afhankelijk van 

Brussel waarbij andere lidstaten het niet zullen nalaten om de concurrentiepositie van Nederland te 

verslechteren (voorbeeld is verschil aanwenden graas- en hokdierenmest).   

Verder is gebleken dat door de steeds wijzigende mestwetgeving de continuïteit in beleid en dus ook 

de markteffecten van dit beleid ver te zoeken zijn. Hierdoor konden ondernemers geen verantwoorde 

keuze maken. Ook is als gevolg daarvan erg veel geld de sector uitgevloeid naar partijen zoals 

intermediairs en handelaren terwijl dit geld gebruikt had kunnen worden voor structurele oplossingen.   

In de komende periode zal de overheid keuzes moeten maken met betrekking tot de afschaffing in 

2015 van het melkquotum en dierrechten (onder voorwaarde dat er sprake is van evenwicht op de 

mestmarkt) en de effecten hiervan op de mineralenproductie en afzet. Tegelijkertijd is er de laatste 

jaren steeds meer besef dat de fosfaatvoorraad in de wereld eindig is. Daardoor wordt niet alleen de 

waarde van fosfaat uit dierlijke mest steeds meer erkend, maar is dus ook in het kader van het voeden 

van de steeds groeiende wereldbevolking de mineralenkringloop van mondiaal belang.    

 

De varkenshouderij heeft als sector sinds 1998 het systeem van dierrechten. Dit systeem heeft zijn 

oorsprong vanuit de mestwetgeving. Beide zijn in de ogen van de NVV onlosmakelijk met elkaar 

verbonden waardoor men bij een wijziging van mineralenbeleid hiermee rekening moet houden. De 

overheid kan van een sector niet verlangen dat zij én een duur dierrechtensysteem in stand  houden 

én hoge mestafzetkosten hebben door oneerlijke (zoals verschil tussen mineralen producerende 

sectoren) wetgeving.  

 
De NVV vindt dat het nu tijd wordt voor fundamentele keuzes in het mineralendossier die in de 

wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden waardoor er wel meer continuïteit van 

beleid is en dus duidelijkheid voor de primaire ondernemers van alle mineralenproducerende 

sectoren. Daardoor kunnen deze bewust(er) keuzes maken voor hun bedrijf aangaande de 

mineralenafzet in de toekomst. Hierdoor kan er ook  gezorgd worden dat we als Nederland in 

de toekomst onze concurrentiepositie verbeteren. Op dit moment zijn de mestafzet- en 

dierrechtenkosten ten opzichte van andere landen buitenproportioneel. Dit moet in verhouding 

worden gebracht met de kosten in andere EU-lidstaten. 

Er is urgentie geboden en de varkenshouderij wil als sector nadrukkelijk haar 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

Voorwaarden die de NVV aan deze fundamentele keuzes stelt zijn: 

• Alle mineralenproducerende sectoren hebben gelijke spelregels omdat het gaat om de 
mineralenproductie in Nederland. 

• Aanpak mineralen en dierrechten dient integraal te zijn omdat deze onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. 

• Focus voor oplossing ligt in marktbenadering vanaf boerenerf. De ondernemer kan keuzes 
maken en wordt daarvoor beloond. Er zijn in het verleden te veel partijen rijk geworden vanuit 
dit dossier. 

• Betere marktwerking van kosten mineralenafzet op grond versus afzet producten vanuit de 
mestverwerking. Doordat de mineralenafzetkosten op grond en alternatieven altijd 
communicerende vaten zijn, moet er gezorgd worden voor prikkels richting meer rendabele en 
goedkopere verwerking. Daar ligt de oplossing. 

• Het toekomstige systeem moet robuuste en eenvoudig zijn. 
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Wat moet daarvoor gebeuren? 

• 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. 

 

En omdat een individuele ondernemer onmogelijk bovenstaande zaken kan bewerkstelligen, zullen er 

collectief zaken opgepakt dienen te worden. Collectief vanuit het gezamenlijk organiseren van zaken 

waaronder ook het financieel faciliteren en stimuleren. Het principe dient te zijn dat bedrijven die 

investeren in structurele oplossingen zoals vaste koppelingen in afzet op grond of zelf mestver- en 

-bewerking toepassen dienen te worden beloond. Maar ook is een gedragen en samenhangende wet- 

en regelgeving van belang waardoor niet alleen de controle en handhaving is gewaarborgd maar 

waardoor er ook sprake is van draagvlak en continuïteit.  

 

Blauwdruk mineralenplan NVV op hoofdlijnen: 

• Alle sectoren krijgen mineralenrechten op basis van fosfaat (of N). 

• Plan geldt voor alle sectoren. 

• Dienst Regelingen (DR) heeft productie en afzet op bedrijfsniveau in beeld. 

• 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. 

• DR heeft contracten voor verplichtingen in beeld. 

• 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 en eventueel gestimuleerd waardoor deze een opbrengst gaan krijgen 
of minder gaan kosten om af te zetten. Daardoor ontstaat een prikkel om te gaan meedoen 
omdat dit op den duur goedkoper wordt dan normale afzet.  

• Door systeem op basis van gehaltes af van m3-discussie 

• 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. Dat mineralenloket, waarin bedrijfsleven en overheid zijn vertegenwoordigd, dient  de 
volgende  zaken  te gaan oppakken c.q. ondersteunen: 
 monitoren mineralenstromen van zowel mineralenproductie als mineralengebruik in 

Nederland (landelijke mineralenmonitor); 
 ondersteunen, stimuleren en adviseren ij collectieve verwaarding van de producten uit 

mestver- en -bewerking; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij keuzes mestver/bewerkingssystemen; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij aanvragen vergunningen voor mestver- en 

-bewerkingssystemen; 
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 adviseren/begeleiden overheden die dergelijke vergunningaanvragen moeten beoordelen; 
 structureel overleg met overheden die bij vergunningverlening betrokken zijn;  
 ontsluiten en beschikbaar maken van kennis (zowel wetenschappelijk als praktisch) van 

mestver- en -bewerking; 
 eventueel jaarlijkse evaluatie en opstellen rapportage om de voortgang te monitoren en te 

beoordelen; 
 adviseren hoe belemmeringen opgeheven kunnen worden; 
 eventueel beoordelen of goede perspectiefvolle initiatieven (tijdelijke) financiële 

ondersteuning  behoeven 
 eventueel beoordelen of andere instrumenten, zoals overheidsheffing op 

fosfaatkunstmest, nodig zijn om een beter marktpositie voor mineralen uit dierlijke mest te 
verwerven; 

 algehele communicatie en voorlichting over mestver- en -bewerking . 
 het mineralenloket moet mag geen ambtelijk administratief gedrocht worden en dient dus 

niet groter te zijn dan strikt noodzakelijk  

• 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.  
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De NVV is ervan overtuigd dat alleen met bovenstaande aanpak het mineralendossier voor de 

toekomst voortvarend, samenhangend en oplossingsgericht opgepakt kan worden. De NVV wil 

hierover graag in gesprek met alle relevante partijen en is ook bereid haar verantwoordelijkheid op dit 

mineralendossier te nemen. 
 

 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Notitie over 2 sporen ter invulling van stelsel van fosfaatrechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:51:54
Bijlagen: Notitie twee sporen.docx

Van:  
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2015 13:12
Aan:  (SNM) ; 

Secretariaat Friesland
Campina ; Secretariaat NMV ; Secretariaat SNM ; S

 
Onderwerp: Notitie over 2 sporen ter invulling van stelsel van fosfaatrechten
Geachte dames, heren,
Zoals toegezegd tijdens het vorige overleg stuur ik u hierbij een notitie over twee sporen
waarlangs een stelsel van fosfaatrechten ingevuld zou kunnen worden. Wellicht ten overvloede
merk ik hierbij op dat het hierbij gaat om een verkenning, het vertegenwoordigd geen
standpunt van het ministerie van EZ.
Schriftelijke reacties zijn zeer gewenst. In ieder geval zullen we de notitie bespreken tijdens het
overleg dat gepland staat voor donderdag 8 oktober.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

@minez.nl
070 – 
06 – 
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo
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1. Inleiding 
Tijdens het Technisch Overleg van 7 september jongstleden is afgesproken dat het ministerie van EZ 
een voorzet zou doen voor een uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee langs twee 
sporen. Spoor A volgt het kader zoals geschetst in de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 
jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 98). Spoor B maakt een onderscheidt tussen grondgebonden en 
niet-grondgebonden bedrijven met melkvee. Met deze notitie wordt invulling gegeven aan die 
afspraak. Wellicht ten overvloede wordt hier nog vermeldt dat deze notitie louter een verkenning is 
naar de mogelijke invulling van beide sporen. Het vertegenwoordigt geen standpunt van het ministerie 
van EZ. 
 
Per spoor is op hoofdlijnen beschreven hoe het stelsel van fosfaatrechten vormgegeven zou kunnen 
worden. Indachtig de notitie ‘Sturingsmogelijkheden bij fosfaatrechten voor de melkveehouderij’ 
(bijlage 3 bij de agenda van 24 september 2015), is beschreven welke sturingsmogelijkheden beide 
sporen bieden bij: 
1. de toedeling van fosfaatrechten; 
2. het afromen van rechten; en 
3. de overdracht van rechten. 
 
Conform de brief van 2 juli wordt in deze notitie als uitgangspunt genomen dat fosfaatrechten vrij 
verhandelbaar zijn. Aan de verhandeling kunnen nadere voorwaarden verbonden worden. In deze 
notitie is dus niet verkend hoe beide sporen ingevuld kunnen worden op basis van een fosfaatbank. 
 
2. Spoor A: conform brief 2 juli 2015  
 
2.1 Toedeling van rechten  
In spoor A wordt aan alle bedrijven met melkvee fosfaatrechten toegekend op basis van het 
gemiddelde aantal op het bedrijf gehouden stuks melkvee en de forfaitaire fosfaatexcretie. Het gaat 
hierbij om het gemiddeld aantal gehouden stuks melk- en kalfkoeien (diercategorie 100 uit de 
Meststoffenwet), jongvee jonger dan 1 jaar (101) en jongvee ouder dan 1 jaar (102) in het jaar 2014. 
Gegevens over de periode 1 januari 2014 tot 2 juli 2015 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. 
 
Geschetste invulling komt er feitelijk op neer dat er een 1-op-1 toekenning plaatsvindt op basis van de 
forfaitair geproduceerde hoeveelheid fosfaat op een bedrijf in 2014. Eén kilo fosfaatproductie = één 
fosfaatrecht. Conform de brief van 2 juli zijn deze fosfaatrechten vervolgens vrij verhandelbaar. Aan 
de verhandeling kunnen nadere voorwaarden verbonden worden (zie hiervoor 2.3). 
 
2.2 Afromen van rechten 
In de brief van 2 juli staat over afromen het volgende: 
 
“De wet zal instrumenten bevatten die het mogelijk maken fosfaatrechten af te romen ter borging van 
het sectorplafond. Dit is nodig om te kunnen ingrijpen als uit monitoringsgegevens van het CBS blijkt 
dat in enig kalenderjaar het sectorale productieplafond wordt overschreden. Ik onderzoek de 
mogelijkheden om bij afroming zodanig te differentiëren dat bedrijven naar rato van hun bijdrage aan 
overschrijding van het plafond bijdragen aan de afroming. De voorwaarden waaronder afroming kan 
worden toegepast behoeven nog nadere uitwerking”. 
 
Door de keuze in dit spoor om 1-op-1 fosfaatrechten toe te kennen ziet een eventuele afroming 
slechts op één soort recht. Met andere woorden, er kan bij afroming niet gedifferentieerd worden naar 
bijvoorbeeld grondgebonden en niet-grondgebonden rechten. Dit neemt niet weg dat er wel 
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mogelijkheden zijn om gedifferentieerd af te romen, bijvoorbeeld op basis van bepaalde kenmerken 
van een bedrijf met melkvee. 
 
In de notitie ‘Sturingsmogelijkheden bij fosfaatrechten voor de melkveehouderij’ is geschetst welke 
mogelijkheden er zijn om te sturen bij afroming. Conclusie in die notitie is dat differentiëren tussen 
bedrijven “naar rato van hun bijdrage aan overschrijding van het plafond”, zoals door de 
staatssecretaris onderzocht zou worden, niet mogelijk is. Dit omdat een dergelijke vorm van afroming 
“kan worden aangemerkt als een verkapte straf die met terugwerkende kracht wordt geïntroduceerd”. 
Naast deze juridische belemmering is er ook een meer praktisch probleem, namelijk de wijze waarop 
vastgesteld zou moeten worden welke bedrijven en in welke mate bijgedragen hebben aan de 
overschrijding van het fosfaatplafond. Immers, alle bedrijven met melkvee produceren fosfaat en 
dragen in die zin bij aan de totale fosfaatproductie van de melkveehouderij. Om vast te kunnen stellen 
welke bedrijven hebben bijgedragen aan de overschrijding van het sectorplafond zou het moment 
bepaald moeten worden waarop de productie gelijk was aan het sectorplafond en zou elke uitbreiding, 
die heeft geresulteerd in een overschrijding van dit plafond, afgeroomd moeten worden. Deze 
vaststelling kan op basis van bij de overheid bekende gegevens niet gedaan worden.  
 
“De wetgever kan echter wel besluiten te sturen op een zekere mate van grondgebondenheid in de 
toekomst. De wetgever kan een eventuele afroming aangrijpen als middel waarmee het de 
grondgebondenheid van de melkveehouderij wil versterken”. Het sturen op grondgebondenheid dient 
niet het primaire doel van het stelsel van fosfaatrechten. Het primaire doel is immers te borgen dat de 
melkveehouderij niet meer dan 84,9 mln. kg fosfaat per jaar produceert. Sturen op 
grondgebondenheid is een secundair doel. De wetgever kan hiertoe besluiten, maar voorkomen moet 
worden dat het nastreven van het secundaire doel de realisatie van het primaire doel in de weg staat. 
 
Hoe het secundaire beleidsdoel grondgebondenheid vorm te geven binnen spoor A wordt in deze 
notitie niet verder uitgewerkt. Volstaan wordt met de constatering dat het kan, waarbij aangetekend 
dat het voor individuele bedrijven een ingrijpend middel kan zijn en dat aan bedrijven een zekere tijd 
moet worden gegeven om de afroming (inkrimping) te realiseren, zonder dat daarvoor reeds 
aangehouden melkvee hoeft te worden afgestoten. Indien bijvoorbeeld gekozen wordt voor een 
variant waarbij uitsluitend afgeroomd wordt bij bedrijven die niet grondgebonden zijn, of bijvoorbeeld 
niet-grondgebonden bedrijven meer worden afgeroomd dan grondgebonden bedrijven, dan betekent 
het dat die bedrijven hun productie (op termijn) moeten verkleinen of moeten investeren in extra 
fosfaatrechten om de afgeroomde rechten te compenseren. 
 
1.3 Overdracht van rechten 
In de brief van 2 juli staat over overdracht van rechten het volgende: 
 
“Om ontwikkeling van individuele bedrijven mogelijk te maken zal, analoog aan het stelsel van 
productierechten voor varkens en pluimvee, verhandelbaarheid van fosfaatrechten toegelaten worden. 
Hieraan kunnen nadere voorwaarden worden gesteld”. 
 
Wat voor afroming geldt, geldt min of meer ook voor overdracht van rechten: Door de keuze in dit 
spoor om 1-op-1 fosfaatrechten toe te kennen, ziet overdracht van rechten slechts op één soort recht. 
Met andere woorden, als een bedrijf met melkvee wil uitbreiden moet de ondernemer daarvoor 
fosfaatrechten verwerven en kan hij daarvoor slechts één soort recht verwerven. Er is geen 
differentiatie naar bijvoorbeeld grondgebonden en niet-grondgebonden rechten. Dit neemt niet weg 
dat er wel mogelijkheden zijn om bij overdracht van rechten gedifferentieerd af te romen, bijvoorbeeld 
op basis van bepaalde kenmerken van een bedrijf met melkvee. 
 
“Evenals bij de afroming van rechten kunnen secundaire doelen worden nagestreefd bij de 
fosfaatrechten. Het is dus mogelijk bij overdracht bepaalde verkrijgers te bevoordelen boven andere 
of juist te benadelen. Het secundaire doel dient echter wel valide te zijn” (zie notitie over 
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sturingsmogelijkheden). Eén van de opties is om verkrijgers van fosfaatrechten die niet 
grondgebonden zijn te korten op de over te dragen rechten. Ondernemers kunnen een dergelijke 
korting voorkomen door er voor zorg te dragen dat zij in voldoende mate grondgebonden zijn. De 
korting zou gedifferentieerd kunnen worden, bijvoorbeeld naar fosfaatoverschot per hectare (analoog 
aan de overschotsklassen uit de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij). Eén van de nadelen 
van deze variant is dat de totale hoeveelheid fosfaatrechten krimpt indien bij overdracht wordt gekort. 
Een andere mogelijkheid is om voorwaarden te stellen aan de verkrijger van de rechten bij 
overdracht, bijvoorbeeld door overdracht van rechten uitsluitend toe te staan als de verkrijger 
voldoende fosfaatplaatsingsruimte heeft om de extra fosfaatproductie te plaatsen of het verkrijgen van 
rechten uitsluitend toe te staan tot een nadere vast te stellen maximaal fosfaatoverschot per hectare 
(waarbij dit maximum in de tijd aangescherpt zou kunnen worden. Er zou bijvoorbeeld begonnen 
kunnen worden met een maximaal fosfaatoverschot van 50 kg/ha met op termijn een aanscherping 
naar 40, 30 of 20 kg/ha). 
 
3. Spoor B: grondgebonden en niet-grondgebonden rechten  
 
3.1 Toedeling van rechten  
Spoor B kent op hoofdlijnen twee varianten: 
1. Aan bedrijven met melkvee worden zowel grondgebonden rechten als (indien van toepassing) 

niet-grondgebonden rechten toegekend (variant B1); 
2. Aan bedrijven met melkvee worden uitsluitend niet-grondgebonden rechten toegekend (variant 

B2). 
 
In beide varianten van spoor B wordt aan alle bedrijven met melkvee fosfaatrechten toegekend op 
basis van het gemiddelde aantal op het bedrijf gehouden stuks melkvee en de forfaitaire 
fosfaatexcretie. Het gaat hierbij om het gemiddeld aantal gehouden stuks melk- en kalfkoeien 
(diercategorie 100 uit de Meststoffenwet), jongvee jonger dan 1 jaar (101) en jongvee ouder dan 1 
jaar (102) in het jaar 2014. Gegevens over de periode 1 januari 2014 tot 2 juli 2015 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. 
 
Bij variant B1 wordt, op basis van de gegevens over de fosfaatruimte op het bedrijf in 2014, 
vastgesteld welk deel van de fosfaatrechten gebonden is aan grond. Heeft een bedrijf op basis van het 
aantal stuks melkvee in 2014 (en de voor dat melkvee geldende forfaitaire excretie) bijvoorbeeld recht 
op 1.000 fosfaatrechten en had dit bedrijf in 2014 een fosfaatruimte van 800 kilogram, dan ontvangt 
dit bedrijf 800 grondgebonden fosfaatrechten en 200 niet-grondgebonden fosfaatrechten. 
 
De vaststelling is bij variant B2 gelijk aan die van variant B1. Echter, in deze variant ontvangt het 
voorbeeldbedrijf uitsluitend 200 niet-grondgebonden fosfaatrechten. De op het bedrijf aanwezige 
fosfaatruimte van 800 geeft deze ondernemer sowieso het recht om 800 kilo fosfaat met melkvee te 
produceren. Hij ontvangt hier geen (verhandelbare) rechten voor. 
 
Variant B2 betekent automatisch dat bedrijven die nog plaatsingsruimte over hebben deze ruimte 
mogen benutten voor het produceren van fosfaat. In het geval een bedrijf bijvoorbeeld in het 
referentiejaar 2014 een forfaitaire fosfaatproductie had van 800 kg en een plaatsingsruimte van 
1.000, dan betekent dit dat onder variant B2 dit bedrijf nog 200 kg. fosfaat mag groeien voordat het 
niet-grondgebonden rechten moet aanschaffen ter verantwoording van een verdere groei 
(bijvoorbeeld naar 1.200 kg fosfaat), of extra plaatsingsruimte moet verwerven. Tijdens het overleg 
van 7 september jl. is gesproken over de latente ruimte bij melkveehouders. Volgens het CBS was er 
in 2014 op melkveebedrijven nog 3,6 miljoen kilogram fosfaat aan plaatsingsruimte beschikbaar. 
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Potentieel kan bij variant B2 de fosfaatproductie dus nog met deze 3,6 miljoen kilogram groeien (en 
neemt de afromingsopgave potentieel met dezelfde hoeveelheid toe)1. 
 
Variant B2 zal veel druk zetten op de discussie over welke landbouwgrond tot het eigen bedrijf 
gerekend mag worden en nodigt uit om ‘constructies’ met grond aan te gaan. Op basis van de 
Meststoffenwet wordt grond nu tot het bedrijf gerekend als er sprake is van een geldige juridische titel 
en als de gebruiker de zeggenschap heeft over de grond (over teelt- en bemestingsplan). Kortgezegd, 
de grond moet feitelijk in gebruik zijn (en niet alleen op papier). In het verleden zijn er vele van dit 
soort ‘constructies’ geweest tussen varkenshouders en akkerbouwers met grondgebonden 
varkensrechten. Voorkomen moet worden dat melkveehouders fosfaatruimte creëren door op papier 
extra grond te verwerven van derden zonder dat de grond daadwerkelijk door de melkveehouder in 
gebruik wordt genomen (en dus niet beschikbaar is voor de productie van eigen ruwvoer en voor 
weidegang).   
 
3.2 Afromen van rechten 
Variant B1 biedt de mogelijkheid om twee verschillende soorten rechten af te romen, namelijk 
grondgebonden rechten en niet-grondgebonden rechten. Ter realisatie van een secundair doel van 
grondgebondenheid ligt het voor de hand om uitsluitend niet-grondgebonden rechten af te romen. 
Variant B2 biedt uitsluitend de mogelijkheid om niet-grondgebonden rechten af te romen. De 
systematiek van afromen is gelijk. 
 
Op basis van gegevens van het CBS over 2014 hadden melkveehouders met een fosfaatoverschot op 
hun bedrijf in totaal een overschot van 19,2 miljoen kilogram. Het ging hierbij om 78% van de 16.810 
door CBS als melkveebedrijf onderscheiden bedrijven. Hierbij dient aangetekend te worden dat het 
CBS de fosfaatproductie van alle op het bedrijf gehouden diercategorieën afzet tegen de 
plaatsingsruimte op het bedrijf, niet louter de fosfaatproductie van de diercategorieën 100, 101 en 
102 (melkvee). Daarnaast is van belang dat het stelsel van fosfaatrechten niet uitsluitend ziet op 
melkveehouderijbedrijven, maar op alle bedrijven met melkvee (en dat waren er in 2013 ruim 
22.000). 
 
Op basis van de cijfers van het CBS over 2014 zou bij een eventueel noodzakelijke afroming dit 
uitsluitend de ruim 13 duizend melkveebedrijven treffen die niet grondgebonden zijn. Bij een 
benodigde afroming van bijvoorbeeld 5 miljoen kilogram fosfaat komt dit neer op gemiddeld circa 380 
kilogram fosfaat per bedrijf, omgerekend 9 à 10 melkkoeien (bij een forfaitaire excretie van circa 40 
kg/koe). Indien alle 16.810 melkveebedrijven generiek aangeslagen worden voor het realiseren van 
de benodigde afroming van 5 miljoen kilogram komt dit neer op gemiddeld circa 300 kilogram fosfaat, 
ofwel 7 à 8 melkkoeien. In onderstaande tabel is (grofmazig) weergegeven wat het verschil is tussen 
het in gelijke mate afromen van alle melkveebedrijven en het afromen van uitsluitend niet-
grondgebonden bedrijven.  
 
Voordeel van variant B1 is dat de wetgever de mogelijkheid behouden blijft om, mocht hiertoe 
aanleiding zijn ook grondgebonden rechten af te romen. 
  

                                                           
1 In de CBS-cijfers over 2014 is nog niet de aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm voor 
fosfaattoestand ‘hoog’ meegenomen die per 1 januari van 2015 van kracht is geworden. Deze 
aanscherping heeft tot gevolg dat de plaatsingsruimte op melkveehouderijbedrijven nog (licht) kan 
dalen, behoudens de eventueel in 2015 extra in gebruik genomen hoeveelheid landbouwgrond. 
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 uitsluitend niet-

grondgebonden bedrijven 
alle melkveebedrijven 

Benodigde 
afroming 

kg. fosfaat 
per bedrijf 

Gemiddeld 
aantal 

melkkoeien 
per bedrijf 

kg. fosfaat 
per bedrijf 

Gemiddeld 
aantal 

melkkoeien 
per bedrijf 

1 mln. kg. 76 1,9 59 1,5 
2 mln. kg. 153 3,8 119 3,0 
3 mln. kg. 229 5,7 178 4,5 
4 mln. kg. 305 7,6 238 5,9 
5 mln. kg. 381 9,5 297 7,4 
6 mln. kg. 458 11,4 357 8,9 
7 mln. kg. 534 13,3 416 10,4 
 
 
3.4 Overdracht van rechten 
 
Variant B1: Grondgebonden en niet-grondgebonden rechten 
Variant B1 kent twee type rechten, grondgebonden en niet-grondgebonden. Dat biedt de mogelijkheid 
om aan (de overdracht van) beide type rechten voorwaarden te stellen. Op basis van grondgebonden 
rechten kan een ondernemer slechts melkvee houden als daar een evenredige hoeveelheid 
fosfaatruimte onder ligt. Simpel gezegd, als een ondernemer 1.000 kg aan grondgebonden rechten 
heeft moet hij over 1.000 kg fosfaatruimte beschikken om 1.000 kg fosfaat met melkvee te mogen 
produceren op deze rechten. Op basis van niet-grondgebonden rechten kan een ondernemer daar 
bovenop aanvullend meer melkvee houden/fosfaat produceren. 
 
Indien een bedrijf zijn productie wil uitbreiden kan hij dat op twee manieren invullen, namelijk door 
grond plus grondgebonden rechten te verwerven of door uitsluitend niet-grondgebonden rechten te 
verwerven. Twee voorbeelden om dit te verduidelijken: 
• Bedrijf A heeft bij toedeling 800 grondgebonden en 200 niet-grondgebonden rechten verkregen. 

Ondernemer besluit in enig jaar grond te kopen waardoor zijn plaatsingsruimte met 100 kg fosfaat 
toeneemt. Ondernemer heeft nu 900 kg aan fosfaatplaatsingsruimte maar beschikt slechts over 
800 grondgebonden rechten. Om op basis van de beschikbare hoeveelheid fosfaatplaatsingsruimte 
te mogen produceren moet deze ondernemer 100 kg aan grondgebonden rechten verwerven.  

• Bedrijf B heeft bij toedeling ook 800 grondgebonden en 200 niet-grondgebonden rechten 
verkregen. Ondernemer besluit in enig jaar zijn fosfaatproductie met 100 kg uit te breiden en 
verwerft daarvoor 100 kg aan niet-grondgebonden rechten. 

 
Nadeel van bovenstaande is dat een bedrijf dat grondgebonden wil uitbreiden én grond én 
grondgebonden rechten moet verwerven. Een bedrijf dat wil uitbreiden zonder grond hoeft uitsluitend 
niet-grondgebonden rechten te verwerven. Het is wel te verwachten dat de niet-grondgebonden 
rechten in prijs zullen stijgen als er grote behoefte bestaat bij melkveehouders om grondloos uit te 
breiden2. Dit kan een stimulans zijn om bij een groei van de productie ook in grond te investeren. 
 
Je zou grondgebonden groei kunnen stimuleren door ondernemers te verplichten niet-grondgebonden 
rechten deels ‘in te laten zakken in grond’, bijvoorbeeld als volgt:  
• Stel bedrijf C heeft bij toedeling 800 grondgebonden en 200 niet-grondgebonden rechten 

verkregen. Ondernemer besluit zijn productie uit te breiden met 100 kg fosfaat. Ondernemer is nu 

                                                           
2 Bij de initiële toekenning van de rechten zal bijna 80% bestaan uit grondgebonden rechten en 
slechts 20% uit niet-grondgebonden rechten. Niet-grondgebonden rechten zijn daarmee al schaarser 
dan grondgebonden rechten, wat een prijsopdrijvend effect kan hebben. 



Verkenning uitwerking fosfaatrechten langs twee sporen VERTROUWELIJK 
 

Pagina 6 van 6 
 

verplicht om bij het verwerven van niet-grondgebonden rechten voor x% van deze rechten zijn 
plaatsingsruimte uit te breiden. Stel het percentage bedraagt 50%, dan moet deze ondernemer 
om zijn fosfaatproductie met 100 kg uit te breiden 100 kg aan niet-grondgebonden rechten 
verwerven waarvan 50% (50 kg) verplicht wordt omgezet naar grondgebonden rechten. 
Ondernemer kan pas werkelijk fosfaat produceren op de 50 kg aan nieuwe grondgebonden 
rechten als hij zijn fosfaatruimte ook met 50 kg heeft laten toenemen. Ondernemer kan er 
natuurlijk ook voor kiezen om zijn plaatsingsruimte met 100 kg uit te breiden en hiervoor 100 kg 
grondgebonden rechten te verwerven. 

 
Voordeel van deze invulling is dat de hoeveelheid niet-grondgebonden rechten afneemt doordat deze 
‘inzakken’ in grond. Het percentage bepaalt hoe snel de hoeveelheid niet-grondgebonden rechten 
afneemt in de tijd en in welke mate groei van de melkveehouderij grondgebonden plaatsvindt. Nadeel 
is een ingewikkeldere administratie van grondgebonden en niet-grondgebonden rechten en eventueel 
het omzetten van niet-grondgebonden rechten in grondgebonden rechten. Onzeker is wat de 
geschetste systematiek doet met de prijsvorming rond rechten en grond. Ander voordeel van 
grondgebonden en niet-grondgebonden rechten is dat het de wetgever de mogelijkheid biedt om beide 
soorten rechten af te romen. Bij variant B2 kan dit niet (zie onderstaand). 
 
Variant B2: Uitsluitend niet-grondgebonden rechten 
Variant B2 kent slechts één type recht, namelijk het niet-grondgebonden recht. Ondernemers die 
groeien op basis van grond hoeven geen rechten te verwerven zolang de uitbreiding van de 
fosfaatruimte de groei van de fosfaatproductie dekt. Bedrijven kunnen ook groeien door niet-
grondgebonden rechten te verwerven, maar de beschikbaarheid daarvan is beperkter waardoor de 
prijs waarschijnlijk ook hoger is. Om grondgebondenheid verder te stimuleren zou ervoor gekozen 
kunnen worden niet-grondgebonden rechten bij overdracht te korten of in het geheel niet 
overdraagbaar te maken. 
 
 
   
 



Van: )
Aan: )
Onderwerp: FW: notitie productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij.doc
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:58:51
Bijlagen: notitie productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij.doc

Van: ) 
Verzonden: zondag 7 juni 2015 23:04
Aan: ) 
CC:  
Onderwerp: notitie productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij.doc

 wil jij deze notitie morgen direct als je binnenkomt enkelzijdig afdrukken en in zo’n
plastic hoesje naar het secretariaat van DGH brengen.

 ter info. Naderen bespreking met DGH volgt hopelijk snel (hoop dinsdag). Ik heb een
paar passages geschrapt omdat ik die niet zo duidelijk vond.
dag, 
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Zoals afgesproken hebben we een korte notitie (en een uitgebreidere toelichting) gemaakt 
voor de mogelijke invullingen voor het rechtenstelsel die de stas in de recente Kamerbrief 
heeft genoemd. 
Het verhaal is nog niet af, maar geeft wel een beeld en het lijkt me goed dat vast bij je 
neer te leggen. 
 
Ter vergelijking is het goed het volgende te weten over de introductie van de 
varkensrechten in 1997. 
- Op 10 juli heeft de MR besloten tot invoering van het stelsel en een brief met de 

hoofdlijnen aan de TK gestuurd. Het uiteindelijke wetsvoorstel lag op 15 november in 
de TK. 
Over de Kamerbrief heeft eigenlijk geen overleg met de sector plaatsgevonden. 

- Kern van de Kamerbrief: 
- Ambitie: bevorderen herstructurering varkenshouderij. Belangrijke redenen 

daarvoor waren veterinair, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, milieu. 
(NB. Voor het herstructureringsproces is 475 miljoen gulden beschikbaar) 

- De stappen die de sector heeft gezet om te herstructureren hebben onvoldoende 
effect. Daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk. 

- Varkensrechten worden gerelateerd aan het aantal op een bedrijf te houden 
varkens. Het aantal varkens wordt gemaximeerd en generiek gekort (afromen). 

- Rechten worden overdraagbaar. Hier worden ruimtelijke voorwaarden gesteld én 
alleen bedrijven die aan welkzijnseisen voldoen mogen verhandelen (NB. dit 
laatste lijkt niet in het uiteindelijke voorstel opgenomen). 

- In de rechtvaardiging wordt ook de vergelijking met het stelsel van melkquota 
gemaakt. Problemen in de varkenshouderij worden op vergelijkbare wijze opgelost. 

- De systematiek voor toekenning van rechten wordt op hoofdlijnen vastgelegd. 
- Als referentie wordt uitgegaan van de meest recente cijfers over het aantal 

gehouden dieren (te weten 1996). Ontwikkelingen in 1997 kunnen worden 
meegenomen, voor zover ze bij Bureau Heffingen bekend waren vóór het moment 
dat ondernemers de brief konden kennen. Dit om anticiperend gedrag te 
voorkomen. 

- De wet had uiteindelijk terugwerkende kracht tot het 10 juli. 
- De brief van 10 juli zegt niets over staatssteun. Ik begrijp dat daarover wel bilaterale 

gesprekken met de Europese Commissie hebben plaatsgevonden. 
 
 

. 
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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 borgt dat de productie (van fosfaat) niet verder kan toenemen, maar 
niet automatisch dat de productie wordt verlaagd. 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. 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 te kunnen blijven sturen op het voerspoor. In het tweede geval wordt de 
uitvoerings- en handhavingspraktijk gecompliceerder. 
Ter vergelijking: voor de varkenssector forfaitair toegekend en wordt jaarlijks op basis van 
dezelfde forfaits afgerekend. 
 
- 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 (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. 
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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. Het effect hiervan is vooralsnog moeilijk te duiden. Er 
worden in ieder geval consequenties verwacht voor het economisch perspectief voor 
varkens- en pluimveebedrijven en voor de omvang van het mestoverschot in Nederland. 
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 varkensrechten. 
- 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. 
- Het stelsel houdt op bedrijfsniveau wel rekening met het verschil in de gemiddelde 

melkproductie per koe, maar niet met verschil in inzet op het voerspoor. Er is geen 
prikkel om te sturen op vergroten van de fosfaatefficiëntie per dier (als dat het doel 
van het rechtenstelsel zou moeten zijn). 

- Het stelsel geeft een prikkel om te sturen op hogere melkproductie per koe. Dat is 
vooral effectief bij volledig opstallen van dieren. Daardoor komt druk op de ambitie de 
weidegang te bevorderen. 

 
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. 
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- 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. Dit 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 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. 

- Het stelsel geeft geen prikkel om te sturen op fosfaatefficiëntie. 
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Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij 
 
1. Inleiding 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent een tweede prognose 
gepubliceerd van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het 
kalenderjaar 2014: 172,3 mln. kg. Dit is een stijging ten opzichte van 2013 met 6,7 mln. 
kg. en nog slechts 0,6 mln. kg. onder het met de Europese Commissie overeengekomen 
fosfaatproductieplafond van 172,9 mln. kg. De fosfaatproductie in de melkveehouderij is in 
één jaar gestegen van 80,6 mln. kg. naar 86,1 mln. kg. Daarmee overschrijdt de 
melkveehouderij het aan zichzelf opgelegde sectorplafond (84,9 mln. kg.) met 1,2 mln. kg. 
 
De stijging wordt voor 2,4 mln. kg. verklaard door een stijging van het aantal dieren 
(vooral melkvee) en voor 4,3 mln. kg. door een verhoogde opname van fosfaat via het 
ruwvoer. Het jaar 2014 was een zeer groeizaam jaar, waardoor de fosfaatgehalten in het 
ruwvoer hoger lagen dan gemiddeld. Vooral de fosfaatexcretie bij jongvee is flink 
gestegen, van 19,8 naar 21,8 mln. kg. (+ 10%; stijging bij melk- en kalfkoeien was 
5,6%). De groei van het aantal stuks jongvee laat zien dat het einde van de groei nog niet 
in zicht is. 
 
Het CBS heeft ook een eerste voorlopige prognose gegeven over 2015 (niet gepubliceerd 
maar in vertrouwelijkheid wel gecommuniceerd met partijen uit de zuivelketen). Deze 
komt uit op 177,5 mln. kg. fosfaat, een overschrijding van het plafond met 4,6 mln. kg. 
Deze stijging kan nu al deels toegeschreven worden aan het feit dat een deel van het 
fosfaatrijke ruwvoer uit 2014 vervoederd wordt in 2015. Het beeld is ook dat 
melkveehouders sneller gegroeid zijn om een gunstige uitgangspositie te bemachtigen 
voor het geval een stelsel van dierrechten van kracht wordt. De door PBL, LEI als ook de 
sector verwachte groei van de melkveehouderij tot 2020 is versneld doorgevoerd. Per 1 
januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij in werking getreden. Per 1 
januari 2016 wordt de AMvB dan wel de Wet grondgebonden groei melkveehouderij van 
kracht. Beide leggen voorwaarden op aan bedrijven met melkvee die groeien. Deze 
aanvullende voorwaarden zullen de groei waarschijnlijk afvlakken, mogelijk zelfs stoppen.  
 
De zuivelketen (LTO, NZO, NAJK, Nevedi, VLB) heeft maatregelen aangekondigd om de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij terug te dringen: 
1. Per 1 juli 2015 wordt het fosfaatgehalte in mengvoeders verlaagd; 
2. De Kringloopwijzer wordt per 1 januari 2016 voor alle melkveebedrijven verplicht 

(sinds 1 januari 2015 is de Kringloopwijzer verplicht voor melkveebedrijven met een 
fosfaatoverschot). 

 
Bij meerdere gelegenheden heeft de staatssecretaris van EZ zowel aan de Tweede Kamer 
als aan de partijen in de zuivelketen gemeld dat op het moment dat het productieplafond 
wordt overschreden, productiebegrenzende maatregelen voor de melkveehouderij aan de 
orde zijn en dat daarbij een stelsel van dierrechten voor melkvee het meest voor de hand 
ligt. De Kamer heeft, in de motie-Dik-Faber c.s. (33 979, nr. 95), gevraagd alle reële 
opties naast dierrechten voor melkvee uit te werken. Recent is de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de tweede prognose van het CBS en is de toezegging gedaan dat de 
Kamer nog voor het zomerreces geïnformeerd zal worden over “de productiebegrenzing via 
de Meststoffenwet in het geval onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen er in zal 
slagen de fosfaatproductie te verminderen”. Belangrijke criteria bij die uitwerking zijn 
handhaafbaarheid, administratieve lasten en uitvoeringslasten. Gepoogd wordt 
anticiperend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen (niet te belonen). 
 
In de recente brief aan de Tweede Kamer zijn drie mogelijke invullingen gegeven voor 
productiebegrenzende maatregelen, namelijk op basis van: 
1. het aantal dieren per bedrijf (melkveerechten); 
2. de fosfaatproductie per dier (fosfaatrechten); 
3. de melkproductie per dier of bedrijf (melkproductierechten, in de media al omgedoopt 

tot een nationaal melkquotum). 
 
In deze notitie wordt een eerste verkenning gepresenteerd van de drie genoemde 
instrumenten. 
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2. Algemene randvoorwaarden 
Het invoeren van een stelsel van rechten – in welke vorm dan ook – levert een aantal 
dilemma’s op waarover besloten dient te worden: 
 
• Referentiedatum en anticiperend gedrag: Het besluit tot invoeren van een stelsel van 

productiebegrenzende maatregelen zal gezien de reikwijdte in de Ministerraad 
bekrachtigd moeten worden. Als het fosfaatplafond is overschreden, is het nodig de 
fosfaatproductie weer tot onder het niveau van het productieplafond terug te brengen. 
Daarvoor zou bij voorkeur een peildatum in het verleden gekozen moeten worden. 
Melkveehouders mogen dan niet meer dieren houden/fosfaat produceren dan zij 
deden op deze peildatum. Het opleggen van een peildatum in het verleden lijkt te 
rechtvaardigen vanuit het doel van deze maatregelen, namelijk het borgen dat de 
nationale fosfaatproductie onder het nationale plafond blijft en zo de derogatie 
behouden blijft. Het kiezen van een peildatum gelegen vóór het moment van 
aankondiging van de aanvullende maatregelen (het besluit van de Ministerraad) is 
juridisch gezien zeer kwetsbaar. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van 
ontneming van eigendom, mocht blijken dat bedrijven tussen de peildatum en het 
moment van aankondiging zijn gegroeid. Een groei die, op basis van de thans 
geldende regelgeving weliswaar aan voorwaarden is gebonden, maar wettelijk niet is 
verboden. De peildatum kan om die reden niet eerder liggen dan de datum waarop de 
Ministerraad het besluit neemt en de aankondiging doet. 
 

• Afromen van rechten: Aanleiding voor de productiebegrenzende maatregelen is 
gelegen in het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond. Doel van de 
maatregelen is te borgen dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij onder het 
sectorplafond komt en blijft. Daarvoor kan een stand-still in de melkveehouderij 
worden afgekondigd. Het aantal stuks melkvee en de fosfaatproductie kan in principe 
niet meer toenemen. De maatregel borgt echter niet dat de fosfaatproductie in de 
melkveehouderij weer tot onder het sectorplafond en de nationale fosfaatproductie 
weer onder het productieplafond daalt. De door de zuivelketen aangekondigde 
maatregelen moeten dit borgen. Maar garanties zijn er niet. De sector is van goede 
wil, maar kent zijn beperkingen als het gaat om het afdwingen van maatregelen in de 
sector. Mochten de private maatregelen geen of te laat effect sorteren dan dient de 
Wet de mogelijkheid te bieden om rechten af te romen, generiek (bijvoorbeeld 
middels een sectorbrede korting) dan wel bij overdracht (bij verkoop van rechten 
wordt een x percentage afgeroomd). Een dergelijke afroming is, blijken een uitspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een casus rond de afroming 
van varkensrechten, niet schadeplichtig. 
 

• Generieke noodmaatregel of een bedrijfsspecifiek sturingsinstrument: Aanleiding voor 
het invoeren van productiebegrenzende maatregel is gelegen in het feit dat de 
fosfaatproductie in – met name – de melkveehouderij te snel stijgt waardoor het 
fosfaatproductieplafond overschreden (dreigt) te worden. Om de derogatie niet in 
gevaar te brengen is ingrijpen noodzakelijk. In dat licht kan de maatregel gezien 
worden als een noodmaatregel met als doel een stand-still te bewerkstelligen: de 
maatregel moet er voor zorgen dat de fosfaatproductie in ieder geval niet verder 
toeneemt. Het is daarna aan de sector zelf om met behulp van private maatregelen te 
borgen dat de fosfaatproductie daalt tot onder het niveau van het sectorplafond. In 
dat licht is het te verantwoorden dat de maatregel een meer generiek karakter heeft 
op basis van forfaits, zonder differentiatie op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken. 
Aan de andere zijde van het spectrum ligt een instrument waarbij maximaal rekening 
gehouden wordt met bedrijfsspecifieke kenmerken. Een dergelijk instrument is niet 
enkel een noodmaatregel, maar geeft ook ruimte aan ondernemers om op basis van 
gericht mineralenmanagement meer melkvee te houden dan op basis van forfaits. 
Bedrijven die zich maximaal inzetten voor het voerspoor kunnen beloond worden. Een 
dergelijk bedrijfsspecifiek instrument is in zijn algemeenheid te betitelen als 
gecompliceerder, zowel in termen van implementatie als in de uitvoering en 
handhaving. Het vraagt om geborgde en gekende informatie van individuele bedrijven 
om te implementeren en uit te voeren. Simpel gezegd is het een keuze tussen aan de 
ene kant generiek, robuust (qua uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid) en lage lasten 
en aan de andere kant bedrijfsspecifiek, ingewikkelder en hoge lasten. 
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• Staatssteun: Op basis van de vijf cumulatieve criteria die gehanteerd worden bij de 
bepaling of een maatregel aangemerkt dient te worden als Staatssteun (zie paragraaf 
2.3) is de conclusie dat er inderdaad sprake is van Staatssteun. Daarmee is niet 
gezegd dat een vorm van rechten automatisch onverenigbaar is met het Europees 
recht. Er zijn verschillende argumenten om de Europese Commissie ervan te 
overtuigen dat er geen sprake is van Staatssteun: 
1. Er rest Nederland, gezien de overschrijding van het nationale productieplafond, 

niets anders dan productiebegrenzende maatregelen te nemen. Dit is een direct 
gevolg van de door dezelfde Commissie aan Nederland opgelegde voorwaarde dat 
de fosfaatproductie onder het niveau van 2002 moet blijven. 

2. Alle bedrijven die op het peilmoment melkvee houden profiteren van de 
toekenning van een vorm van rechten. Er worden geen bedrijven met melkvee 
uitgesloten; 

3. Toetreders uit andere lidstaten wordt weliswaar een barrière opgeworpen, maar 
deze is niet anders voor beginnen melkveehouders uit Nederland; 

 
• Uitwisselbaarheid met varkens- en pluimveehouderij: In het geval gekozen wordt voor 

een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij met de mogelijkheid om 
bedrijfsspecifiek bij extra voer- en managementmaatregelen meer dieren te kunnen 
houden, zal dit bij de varkens- en pluimveehouderijsector tot discussie leiden over de 
grondslag van de varkens- en pluimveerechten (over de hoogte van de forfaits).  
Er is bij de instelling van varkens- en pluimveerechten bewust voor gekozen om extra 
voermaatregelen niet te belonen met de mogelijkheid om meer dieren te houden. 
Mocht besloten worden om de huidige varkens- en pluimveerechten ook om te zetten 
in fosfaatrechten, dan dienen de varkens- respectievelijk pluimvee-eenheden omgezet 
te worden naar de gemiddelde forfaitaire fosfaatproductie die overeenkomt met de 
huidige gemiddelde fosfaatproductie per dier. Dit is ook nodig om te voorkomen dat 
de sectorale fosfaatplafonds overschreden worden. 
De varkens- en pluimveesector hebben zich al uitgesproken tegen een stelsel van 
fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Ten eerste omdat beide sectoren zo snel 
mogelijk van de dierrechten af willen op het moment dat er voldoende structurele 
mestverwerkingscapaciteit is. Vooral de pluimveesector lijkt hier op korte termijn aan 
te kunnen voldoen. Ten tweede zijn de varkens- en pluimveeketen bezorgd dat bij het 
invoeren van een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee er druk vanuit de 
zuivelketen zal ontstaan om de varkens- en pluimveerechten ook om te zetten in 
fosfaatrechten en deze uitwisselbaar te maken tussen sectoren om aldus maximale 
ruimte te geven voor de groei van de melkveehouderij. Dit kan de volgende gevolgen 
hebben: 
1. Vergroting van het mestoverschotprobleem in Nederland. Op basis van de 

economische toegevoegde waarde per kilogram fosfaat hebben melkveebedrijven 
de beste positie op de markt van fosfaatrechten, gevolgd door de varkenshouders 
en vervolgens de pluimveehouders. Dit heeft tot gevolg dat de melkveehouderij 
zoveel als mogelijk fosfaatrechten van pluimveebedrijven zullen opkomen om groei 
te realiseren. Kwalitatief goede pluimveemest, die al voor 90% wordt verwerkt en 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, wordt dan omgezet in 
melkveedrijfmest; 

2. Melkveemest is interessant voor afzet in Nederland vanwege de lage 
fosfaatgehalten en de hoge organische stofgehalten. Het is echter minder geschikt 
voor verwerking- en export vanwege het lage fosfaatgehalte waardoor er meer 
verwerkingscapaciteit nodig is voor de verwerking van dezelfde hoeveelheid 
fosfaat; 

3. De veronderstelling dat de melkveesector bij uitwisselbaarheid van fosfaatrechten 
een deel van de varkensbedrijven warm kan saneren, verdient nuancering. 
Ondanks dat gemiddeld gezien de varkenssector economisch in zwaar weer zit, 
neemt het aantal varkens in Nederland niet af omdat varkensrechten van 
stoppende bedrijven worden gekocht en warm gesaneerd door de 
toekomstgerichte varkensbedrijven. Bij uitwisselbaarheid van fosfaatrechten 
tussen sectoren verslechtert de concurrentiepositie en de mogelijkheden van 
verduurzaming in de varkens- en pluimveeketen omdat door de grotere markt 
voor fosfaatrechten prijsopdrijving zal plaatsvinden van productierechten voor 
deze sectoren. Risico is dat één sector (meest voor de hand liggend de 
melkveehouderij) een deel van de pluimvee- of varkens sector uit de markt drukt 
met negatieve gevolgen voor de gehele keten (veevoerindustrie, stallenbouwers, 
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verwerkers, kennis- en advies infrastructuur). In theorie zou de melkveehouderij 
hierdoor kunnen groeien van 1,5 miljoen naar 2 miljoen melkkoeien, met alle 
gevolgen voor de structuur van de landbouw, de realisatie van milieudoelen 
(ammoniak, overige broeikasgassen), weidegang, dierenwelzijn en 
maatschappelijke acceptatie. 

 
3. Varianten productiebegrenzende maatregelen 
 
3.1 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
1. In alle varianten worden rechten toegekend voor melk- en kalfkoeien, jongvee jonger 

dan 1 jaar en jongvee ouder dan 1 jaar. Hiermee wordt aangesloten bij de 
diercategorieën die onder de werking van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij 
vallen; 

2. Rechten worden om niet door de overheid toegekend en zijn vrij verhandelbaar; 
3. Een stelsel van productiebegrenzende maatregelen vervangt niet het per 1 januari van 

dit jaar van kracht geworden stelsel verantwoorde groei melkveehouderij en ook niet 
de per 1 januari 2016 in te voeren AMvB dan wel wet grondgebonden groei 
melkveehouderij. Genoemde maatregelen hebben als doel de groei van individuele 
bedrijven op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. De productiebegrenzende 
maatregelen hebben tot doel te garanderen dat de fosfaatproductie van de 
melkveehouderijsector niet resulteert in een overschrijding van de 
mestproductieplafond (nationaal dan wel sectorplafond).  

 
3.2 Varianten op basis van wijze van toekenning en verantwoording 
In de recente brief aan de Tweede Kamer over de tweede prognose van het CBS (Brief van 
1 juni, Kamerstuk 33 979, nr. 96) is een drietal varianten voor dierrechten benoemd: 
1. het aantal dieren per bedrijf (melkveerechten); 
2. de fosfaatproductie per dier (fosfaatrechten); 
3. de melkproductie per dier of bedrijf (melkproductierechten, in de media al omgedoopt 

tot een nationaal melkquotum). 
 
Bezien vanuit de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan deze varianten is het 
onderscheidend vermogen tussen variant 1 (melkveerechten) en variant 2 (fosfaatrechten) 
klein. Ook een stelsel van melkveerechten zal, gelijk het huidige stelsel van varkens- en 
pluimveerechten, gebaseerd zijn op fosfaat. Verschil tussen melkveerechten en 
fosfaatrechten is hem vooral gelegen in de wijze waarop rechten worden toegekend én de 
wijze waarop ondernemers verantwoording af moeten leggen. Het beeld bestaat dat 
fosfaatrechten wenselijker zijn omdat op die manier inzet in het voerspoor of 
fosfaatefficiëntie kan worden beloond. 
 
 Toekenning rechten op basis 

van 
Verantwoording door ondernemer 

Melkveerechten Forfaitaire fosfaatexcretie Forfaitair 
   
Fosfaatrechten, 
variant A 

Forfaitaire fosfaatexcretie Verfijnd, in het kader van vrije 
bewijsleer (BEX, Kringloopwijzer) 

   
Fosfaatrechten, 
variant B 

Verfijnd (Wettelijk 
voorgeschreven Kringloopwijzer) 

Verfijnd (Wettelijk voorgeschreven 
Kringloopwijzer) 

Tabel 1: Varianten van toekenning en verantwoording van (melkvee-/fosfaat-)rechten. 
 
Gegevens over de feitelijke fosfaatexcretie op individuele bedrijven zijn niet kenbaar voor 
de overheid. Ondernemers kunnen, in het kader van de vrije bewijsleer, onder andere met 
gegevens uit de Kringloopwijzer1, aantonen dat zij minder fosfaat op hun bedrijf hebben 
geproduceerd dan op basis van de wettelijke forfaits door RVO.nl wordt vastgesteld. Vrije 
bewijsleer wordt momenteel door ondernemers gebruikt in het kader van het stelsel van 
gebruiksnormen en het stelsel van verplichte mestverwerking en gaan een rol spelen in 
het stelsel verantwoorde groei melkveehouderij. Maar, vrije bewijsleer aan de hand van 

                                                        
1 In het kader van de vrije bewijsleer zijn ondernemers vrij om op eigen wijze aan te tonen 
dat de fosfaatexcretie op hun bedrijf lager is dan op basis van de wettelijke forfaits. Vrijwel 
alle melkveehouders die gebruik maken van vrije bewijsleer doen dit op basis van BEX 
(Bedrijfsspecifieke Excretie) dan wel de Kringloopwijzer. 
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BEX en de Kringloopwijzer is uitsluitend een hulpmiddel voor individuele ondernemers om 
zich achteraf te verantwoorden. BEX en de Kringloopwijzer zijn (op dit moment) nog 
ongeschikt als wettelijke instrumenten voor de overheid om bijvoorbeeld te toekenning 
van fosfaatrechten op te baseren omdat: 
1. De Kringloopwijzer is een managementtool van het bedrijfsleven die door het 

bedrijfsleven en Wageningen-UR wordt ontwikkeld. De overheid kijkt mee en heeft tot 
op heden een (beperkte) financiële bijdrage geleverd; 

2. Bedrijfsleven en Wageningen-UR hebben al tijden een dispuut over de 
eigendomsrechten van de Kringloopwijzer. Eén ding is in ieder geval duidelijk, de 
overheid heeft geen eigendomsrechten. Wil de Kringloopwijzer onderdeel uitmaken 
van een wettelijk stelsel, dan moet de overheid de invulling van de Kringloopwijzer 
bepalen; 

3. Partijen werken momenteel aan het verder verbeteren van de onderbouwing en de 
borging van de Kringloopwijzer. Alhoewel de Kringloopwijzer een grote sprong 
voorwaarts heeft gemaakt is deze nog zeker niet uitontwikkeld; 

4. De Kringloopwijzer vraagt om een grote hoeveelheid bedrijfsspecifieke data. Op het 
moment dat de Kringloopwijzer onderdeel gaat uitmaken van de Meststoffenwet, dan 
moet wettelijk vastgesteld worden – in voorschriften en protocollen – hoe deze data 
moet worden vastgesteld. Dit is uitermate complex. Nog los van het feit dat de 
overheid dan ook verantwoordelijk wordt voor de handhaving van de Kringloopwijzer.  

 
Weliswaar heeft de zuivelketen aangekondigd de Kringloopwijzer verplicht te stellen voor 
alle melkveehouders vanaf 1 januari 2016, het is en blijft vooralsnog uitsluitend een 
managementtool zonder wettelijke status. De Kringloopwijzer is op dit moment daarom 
ongeschikt om te dienen als basis voor de overheid om fosfaatrechten toe te kennen aan 
melkveehouders. 
 
Bovenstaande betekent dat er feitelijk twee reële varianten van (melkvee-/fosfaat-) 
rechten mogelijk zijn: 
 
 Toekenning rechten op basis 

van 
Verantwoording door ondernemer 

Melkveerechten Forfaitaire fosfaatexcretie Forfaitair 
   
Fosfaatrechten Forfaitaire fosfaatexcretie Verfijnd, in het kader van vrije 

bewijsleer (BEX, Kringloopwijzer) 
Tabel 2: Reële varianten van (melkvee-/fosfaat-)rechten. 
 
3.3 Melkveerechten (cf. varkensrechten) 
De simpelste vorm van een productiebegrenzende maatregel in de melkveehouderij is een 
melkveerecht gebaseerd op de wettelijk vastgestelde forfaitaire excretie van melkvee. De 
forfaitaire fosfaatexcretie van melkkoeien is in de Meststoffenwet gedifferentieerd en 
afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe per jaar op een bedrijf. Deze 
gegevens zijn bekend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor alle 
bedrijven die melk leveren aan de zuivelindustrie. De huidige gedifferentieerde forfaits zijn 
ook gebruikt bij de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie binnen het stelsel van 
verantwoorde groei melkveehouderij. 
 
Op basis van deze gegevens kan aan bedrijven een bepaald aantal melkvee-eenheden 
toegekend worden. Stel bijvoorbeeld dat één melkvee-eenheid gelijkgesteld wordt aan 35 
kg. fosfaat per jaar (de waarde die aan één melkvee-eenheid wordt toegekend is arbitrair 
en een beleidsmatige keuze. Er is geen wetenschappelijke onderbouwde ‘beste’  keuze). 
Een bedrijf met 100 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie per koe van 7.625 tot 
7.874 kg per jaar heeft op basis van de gedifferentieerde excretieforfaits een gemiddelde 
excretie van 39,8 kg. fosfaat per koe per jaar. De totale forfaitaire excretie op dit bedrijf 
bedraagt daarmee 3.980 kg fosfaat. Op het moment van het van kracht worden van het 
stelsel van dierrechten krijgt deze ondernemer 3.980 / 35 = 113,7 melkvee-eenheden. 
 
Stel dat dit bedrijf ook nog 30 stuks jongvee heeft van jonger dan 1 jaar (forfaitaire 
excretie: 10,2 kg. fosfaat per jaar), dan ontvangt deze ondernemer ook nog (30 * 10,2) / 
35 = 8,74 melkvee-eenheden voor zijn jongvee. Dit bedrijf krijgt daarmee 122, 4 
melkvee-eenheden toegekend. Bij uitbreiding van zijn bedrijf met bijvoorbeeld 10 
melkkoeien moet deze ondernemer (39,8/35) * 10 = 11,4 melkvee-eenheden verwerven. 
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De handhaving kan op basis van het aantal op het bedrijf aanwezige stuks melkvee en 
gegevens over de gemiddelde melkproductie per koe plaatsvinden. RVO.nl en de NVWA 
kunnen op basis van die gegevens eenvoudig berekenen hoeveel melkvee-eenheden een 
ondernemer in een bepaald kalenderjaar had moeten hebben gezien de omvang van zijn 
veestapel. 
 
De voordelen van een stelsel van melkveerechten gebaseerd op de bestaande 
gedifferentieerde excretieforfaits zijn: 
1. Toekennen van melkveerechten kan plaatsvinden op basis van de op de 

referentiedatum aanwezige aantallen melk- en kalfkoeien en de gemiddelde 
melkproductie per koe. Deze gegevens zijn beschikbaar bij RVO.nl en zijn daardoor 
kenbaar en verifieerbaar voor zowel de ondernemer als de overheid. De 
rekensystematiek is relatief eenvoudig; 

2. Toekenning en verantwoording op basis van forfaits levert naar verwachting slechts 
een beperkt aantal knelgevallen op. Weliswaar zullen ondernemers een gevoel van 
onrecht hebben omdat zij niet afgerekend worden op hun feitelijke excretie, dit doet 
niets af van het feit dat de regels eenvoudig en eenduidig toe te passen zijn en er 
daarmee voor maar een beperkt aantal ondernemers een grond zal zijn om bezwaar 
en beroep aan te tekenen tegen de toekenning van het aantal melkveerechten; 

3. Er wordt rekening gehouden met de verschillen in fosfaatexcretie per bedrijf op basis 
van de wettelijke forfaits uit de Meststoffenwet; 

4. Extensieve bedrijven met een (relatief) lage melkproductie per koe hoeven (in theorie) 
minder te investeren in melkvee-eenheden dan bedrijven met een hoge melkproductie 
per koe; 

5. De uitvoering en handhaving zijn relatief eenvoudig vanwege het beperkte aantal 
variabelen en het feit dat het aantal melk- en kalfkoeien op een bedrijf makkelijk is te 
controleren, zowel fysiek (tellen van het aantal aanwezige dieren) als administratief 
(I&Ren op basis van melkleveranties). 

 
Er zijn vanzelfsprekend ook nadelen verbonden aan een dergelijk (robuust) stelsel: 
1. Het lokt een perverse prikkel uit om te sturen op een hoge melkproductie per koe en 

dientengevolge een hoge P-productie. Melkkoeien zullen mogelijk sneller vervangen 
worden; 

2. Effectief sturen op een hogere productie per koe is vooral succesvol bij volledig 
opstallen. Weidegang zal onder druk komen te staan; 

3. Het stelsel geeft geen prikkel om deel te nemen aan het voerspoor. Immers, winst die 
geboekt wordt met het voerspoor vertaalt zich niet naar het recht om meer dieren te 
houden. Stel bijvoorbeeld dat de ondernemer uit het vorige voorbeeld door 
voermaatregelen zijn gemiddelde excretie reduceert tot gemiddeld 35 kg. fosfaat per 
koe per jaar (tegen een forfaitaire waarde van 39,8 kg.), dan zou hij op basis van die 
feitelijke excretie geen 100 maar (afgerond) 114 melk- en kalfkoeien kunnen houden. 

 
Er kan wel een kanttekening geplaatst worden bij de aanname dat melkveerechten 
resulteert in het wegnemen van een prikkel om voermaatregelen te nemen. Wellicht dat 
de introductie van een rechtenstelsel de sector prikkelt maatregelen te nemen de 
fosfaatproductie te verlagen zodat het rechtenstelsel weer kan worden afgeschaft. 
 
3.4 Fosfaatrechten 
Met fosfaatrechten kan één van de grootste bezwaren tegen een volledig (zowel 
toekenning als verantwoording) op excretieforfaits gebaseerd stelsel van melkveerechten 
ondervangen worden: melkveehouders kunnen zichzelf ‘belonen’ met extra te houden 
koeien door effectief te sturen op de fosfaatexcretie en hierover verantwoording af te 
leggen op basis van vrije bewijsleer. In een stelsel van fosfaatrechten worden 
fosfaateenheden – gelijk een stelsel van melkveerechten - toegekend op basis van de 
wettelijke gedifferentieerde excretieforfaits. De verantwoording kan (het is geen 
verplichting) door de ondernemer gedaan worden op basis van de uit de Kringloopwijzer 
volgende feitelijke excretie op zijn bedrijf. In de vorige paragraaf is hiervan al een 
voorbeeld gegeven: een ondernemer met 100 melkkoeien die een gemiddelde forfaitaire 
excretie hebben van 39,8 kg. fosfaat per koe kan bij een feitelijke excretie van 35 kg. 
fosfaat per koe (afgerond) 114 koeien houden. Een ondernemer die actief inzet op 
voermaatregelen kan dus binnen de aan hem toegekende fosfaateenheden meer koeien 
(en/of jongvee) gaan houden als hij de fosfaatexcretie terugdringt tot onder het niveau 
van de wettelijke excretieforfaits die voor zijn melkvee gelden. 
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De voordelen van een stelsel gebaseerd op feitelijke fosfaatexcretie zijn: 
1. Ondernemers worden gestimuleerd actief te sturen op fosfaat. Effectieve maatregelen 

worden beloond met het recht om extra stuks melkvee te houden; 
2. Het stelsel zal op veel minder weerstand stuiten in de sector. Ondernemers zullen, 

meer dan bij een volledig forfaitair stelsel, het gevoel hebben dat ze op hun werkelijke 
prestaties worden afgerekend. 

 
Een stelsel gebaseerd op een forfaitaire toekenning en een verantwoording (in het kader 
van vrije bewijsleer) op basis van feitelijke excreties is uitvoerbaar. Een gelijke werkwijze 
wordt immers in meerdere stelsel onder Meststoffenwet gehanteerd. Er is echter één 
belangrijk verschil met deze andere stelsels. Een rechtenstelsel waarbij ondernemers op 
basis van de feitelijke fosfaatproductie van hun melkvee kunnen aantonen dat zij meer 
melkvee mogen houden betekent sectorbreed dat de feitelijke fosfaatproductie 
opgetrokken wordt tot de forfaitair vastgestelde productie. 
 
De cijfers die recent door CBS zijn gepubliceerd zijn gebaseerd op het werkelijk aantal 
gehouden dieren en de door de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) vastgestelde 
werkelijke gehaltes in het ruw- en krachtvoer. Op basis van die gegevens komt het CBS 
tot een fosfaatexcretie door melkvee van 86,1 mln. kg. over het jaar 2014. Zou het CBS 
de fosfaatexcretie gebaseerd hebben op het werkelijk aantal gehouden stuks melkvee en 
de wettelijke excretieforfaits, dan is het zeer goed mogelijk dat de uitkomt geen 86,1 mln. 
kg. maar bijvoorbeeld 95 mln. kg. zou zijn. Dit zou betekenen dat bij een toekenning van 
fosfaatrechten op basis van forfaits en een verantwoording op basis van werkelijke 
excreties de melkveehouderij de ruimte krijgt om door te groeien tot 95 mln. kg2.  
 
Kortom, met een stelsel gebaseerd op feitelijke fosfaatexcretie wordt maximaal recht 
gedaan aan de verscheidenheid in de melkveehouderij, maar het draagt ook het risico in 
zich dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij gelegitimeerd doorgroeit. Er komt 
direct lucht in het stelsel en mogelijk een beloning voor ondernemers die tot nu niet 
hebben ingezet op het voerspoor. 
 
3.5 Maximale melkproductie per koe of bedrijf (melkrechten) 
Anders dan bij melkveerechten en fosfaatrechten – waar de toekenning en verantwoording 
plaatsvindt op basis van fosfaat en aantal dieren - vindt bij een stelsel van melkrechten de 
toekenning plaats op basis van de gemiddelde melkproductie per koe of de melkproductie 
per bedrijf. 
Ondernemers krijgen op basis van de in een peiljaar gerealiseerde melkproductie een 
‘quotum’ toegekend. Het totaal van aantal kilogrammen melk dat aan 
melkveehouderijbedrijven wordt toegekend vormt het nationale plafond. Eigenlijk wordt 
het sinds 1 april 2015 vervallen stelsel van Europese melkquotering op nationale schaal 
weer geïntroduceerd. 
 
Voordeel van een dergelijk stelsels is dat ondernemers sinds van 1984 tot 1 april 2015 niet 
anders gewend zijn geweest. De uitvoering en handhaving is relatief eenvoudig (robuust) 
aangezien de structuren en systemen die hiervoor onder de Europese melkquotering 
gehanteerd werden nog goeddeels bestaan. De zuivelindustrie dient nog steeds gegevens 
over melklevering (inclusief vet- en ureumgehalte) te registreren en te melden aan 
RVO.nl, behoudens een relatief kleine groep ondernemers die geen of niet alle melk levert 
aan een verwerker. 
 
Een dergelijk stelsel kent echter vooral ook nadelen: 
1. Doel van een stelsel van productiebegrenzende maatregelen is te borgen dat de 

fosfaatproductie in de melkveehouderij onder het sectorplafond en de nationale 

                                                        
2 Op basis van advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet zijn de 
excretieforfaits voor o.a. melkvee per 1-1-2015 aangescherpt, juist met het doel het 
ontstane verschil tussen de oude forfaits en de werkelijke excretie daar waar mogelijk weg 
te nemen. Niet is gezegd echter dat er toch nog ‘lucht’ zit in de forfaits.  Een mogelijkheid 
om te achterhalen hoeveel lucht er nog in de forfaits zit is aan het CBS te vragen de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij over het jaar 2014 niet alleen te berekenen op 
basis van werkelijke voercijfers, maar ook op basis van de voor 2015 geldende forfaits. 
Het verschil tussen beide is een maat voor de lucht in de forfaits. 
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productie onder het nationale plafond komt. Een stelsel van melkrechten stuurt niet op 
fosfaat, maar op melkproductie (NB. in ketenverband is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld 
door fosfaatefficiëntie te waarderen in de melkprijs); 

2. De argumenten die de Europese Commissie ervan moeten overtuigen dat de 
introductie van productiebegrenzende maatregelen geen Staatssteun moeten 
gevonden worden in de milieudoelen en in de voorwaarde die de Europese Commissie 
aan de derogatie heeft verbonden, namelijk dat de nationale fosfaatproductie niet 
boven het niveau van 2002 komt. Een instrument dat stuurt op melkproductie 
ondermijnt deze argumenten; 

3. Er is geen prikkel om te sturen op P-efficiency omdat het verlagen van de gemiddelde 
excretie per koe geen extra productieruimte (extra melkkoeien, extra melkproductie) 
oplevert. Groei kan uitsluitend door melkrechten te verwerven. 

 
3.6 Economische gevolgen 
Wanneer er productiebegrenzende maatregelen komen, is het van belang dat er 
afgeschreven kan worden op deze rechten. Hierdoor kunnen de kosten van 
productiebegrenzende maatregelen meegenomen worden in de fiscale kostprijs van de 
melkveehouderij. Op grond kan namelijk niet afgeschreven worden. Door de koppeling van 
melkproductie met grond zullen de opbrengsten stijgen (meer melk), neemt de solvabiliteit 
af en het financiële risico toe (meer vreemd vermogen). Door een hogere opbrengst en 
geen stijging van de fiscale kostprijs - door het gegeven dat op grond niet kan worden 
afgeschreven - zal er meer belasting betaald worden terwijl de melkveehouder meer 
vreemd vermogen heeft. Er blijft daardoor minder over om af te lossen en het financiële 
risico te reduceren.  
 
Wanneer er productiebegrenzende maatregelen ingevoerd gaan worden die verhandelbaar 
zijn, zal er sprake zijn van een warme sanering. De stoppers zullen vanwege de 
productiebegrenzende maatregelen extra financiële middelen ontvangen en de blijvers 
zullen meer vreemd vermogen moeten aantrekken om productiebegrenzende maatregelen 
te verwerven. Dit zal leiden tot een lagere solvabiliteit, met alle gevolgen van dien 
(bijvoorbeeld wanneer de hypotheekrente gaat stijgen).  
 
Ter illustratie: door de invoering van het melkquotum konden melkveehouders die bij de 
invoering van het melkquotum 500.000 kg melk met 4,00% vet toegewezen hebben 
gekregen, dit quotum in het piekjaar 2007 verkopen voor ruim € 1 mln. De 
melkveehouders die vandaag de dag actief zijn (de blijvers) hebben fors geïnvesteerd in 
melkquotum om meer koeien te mogen melken. In het melkquotumtijdperk is het aantal 
melkveehouders gedaald van circa 60.000 (1984) naar circa 16.000 (heden). De 
melkveehouders die er in 2015 nog zijn hebben vanwege deze warme sanering rond de 
€ 1 miljard aan vreemd vermogen uitstaan vanwege het verwerven van melkquotum. Hier 
is wel fiscaal op afgeschreven, maar niet op afgelost. Een herhaling bij de invoering van 
productiebegrenzende maatregelen is goed denkbaar. 



 13 

Overzicht 
In onderstaand schema zijn de drie in deze notitie beschreven varianten voor 
productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij samenvattend weergegeven op 
basis van een aantal kenmerken. 
 
Kenmerken Melkveerechten 

 
Fosfaatrechten Melkrechten 

Toekenning van rechten Forfaitair 
 
1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentiedatum. 
2). Een melkvee-
eenheid staat gelijk 
aan een nader te 
bepalen forfaitaire 
productie van x kg. 
fosfaat per jaar.  
3). Toekenning op 
basis van 
bestaande forfaits 
uit de 
Meststoffenwet, 
gedifferentieerd 
naar gemiddelde 
melkproductie per 
koe. 

Forfaitair 
 
1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentiedatum. 
2). Een melkvee-
eenheid staat gelijk 
aan een nader te 
bepalen forfaitaire 
productie van x kg. 
fosfaat per jaar.  
3). Toekenning op 
basis van bestaande 
forfaits uit de 
Meststoffenwet, 
gedifferentieerd naar 
gemiddelde 
melkproductie per koe. 

1). Gerealiseerde 
melkproductie in een 
referentiejaar bepaalt 
het aantal  
melkveerechten (of het 
–quotum). 
2). Ziet uitsluitend op 
melkkoeien, niet op 
jongvee. 

Verantwoording (door 
de ondernemer) 

Forfaitair Bedrijfsspecifiek 
 
In het kader van ‘vrije 
bewijsleer’ kan een 
ondernemer (bijv. met 
de Kringloopwijzer) 
aantonen dat de 
feitelijke fosfaat-
excretie op zijn bedrijf 
lager is dan het forfait 
 

Bedrijfsspecifiek op 
basis van gerealiseerd 
melkproductie 

Benodigde gegevens 
voor toekenning aantal 
rechten 

1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentie-datum. 
2). Gemiddelde 
melkproductie per 
koe ter bepaling 
van de forfaitaire 
excretie per koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar en 
betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentie-datum. 
2). Gemiddelde 
melkproductie per koe 
ter bepaling van de 
forfaitaire excretie per 
koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn kenbaar 
en betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

Gerealiseerde 
melkproductie in een 
kalenderjaar 

Benodigde gegevens 
voor verantwoording 

1). Gemiddeld in 
een jaar gehouden 
stuks melkvee 
2). Gemiddelde 
melkproductie per 
koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar en 
betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

1). RVO.nl controleert 
op basis van forfaitaire 
excretie 
2). Ondernemer kan 
zich verantwoorden 
(vrije bewijsleer) op 
basis van feitelijke 
excretie uit  
bijvoorbeeld de 
Kringloopwijzer 
3). Kringloopwijzer is 
privaat instrument en 
daardoor moeilijk te 
controleren. Vraagt om 
grote inspanning, 
vooral van NVWA 
(bedrijfsbezoeken) 

Gerealiseerde 
melkproductie in een 
kalenderjaar 



 14 

Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Inverdienmogelijkhede
n voor de ondernemer  

Sturing op 
voermaatregelen 
levert geen ruimte 
om extra koeien te 
houden. 

Sturing op 
voermaatregelen levert 
wel ruimte op om extra 
melkkoeien te houden 
(binnen het aan het 
bedrijf toegekende 
fosfaatrecht) 

Geen 

Sturing op 
mestproductieplafond 
(sectorplafond) 

Geen directe 
sturing. Stelsel 
vormt voor 
ondernemers geen 
prikkel om excretie 
via voer te 
reduceren. Wel nog 
prikkel vanuit 
andere stelsels 
onder de 
Meststoffenwet om 
te sturen op 
fosfaat, maar 
onzeker is welke 
‘krachten’ 
uiteindelijk de 
doorslag geven.  

Geen sturing. De 
forfaitair toegekende 
fosfaatruimte aan 
bedrijven kan opgevuld 
worden met feitelijke 
fosfaatproductie. Effect 
zal zijn dat de 
fosfaatproductie in de 
melkveehouderij stijgt 
(met hoeveel is 
afhankelijk van hoeveel 
‘lucht’ er nog in de 
wettelijke 
excretieforfaits zit). 

Geen sturing. 
Stelsel vormt voor 
ondernemers geen 
prikkel om excretie via 
voer te reduceren. 

Implementatie De voor de 
implementatie 
benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. 
Mogelijke 
knelgevallen zullen 
veel gelijkenis 
vertonen met de 
knelgevallen bij de 
implementatie van 
de wet 
verantwoorde groei 
melkveehouderij.  

De voor de 
implementatie 
benodigde gegevens 
zijn kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. Mogelijke 
knelgevallen zullen 
veel gelijkenis vertonen 
met de knelgevallen bij 
de implementatie van 
de wet verantwoorde 
groei melkveehouderij.  

De voor de 
implementatie 
benodigde gegevens 
zijn kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. Knelpunt 
bij implementatie dat 
niet gewerkt kan 
worden met een 
peildatum maar 
uitsluitend met een 
peiljaar omdat de 
jaarproductie aan melk 
benodigd is.  

Handhaafbaarheid Relatief eenvoudig 
handhaafbaar 
(gelijk het huidige 
stelsel van 
varkens- en 
pluimveerechten). 

Doordat de vaststelling 
van de 
bedrijfsspecifieke 
excretie niet wettelijk 
is geborgd is 
handhaving 
problematisch, 
potentieel 
arbeidsintensief en kan 
tot veel discussie 
leiden. 

Relatief eenvoudig 
(gelijk het 
melkquotum) 

Uitvoerbaarheid Relatief eenvoudig 
uitvoerbaar (gelijk 
het huidige stelsel 
van varkens- en 
pluimveerechten). 
Implementatie 
vraagt om een 
eenmalige extra 
inspanning. 

De uitvoerbaarheid valt 
of staat met de 
beschikbaarheid van de 
gegevens ter 
vaststelling van de 
bedrijfsspecifieke 
excretie. De gegevens 
van de Kringloopwijzer 
zijn nu niet wettelijk 
geborgd. Er geldt geen 
wettelijke verplichting 
om deze gegevens 
beschikbaar te stellen 
aan de overheid. 

Relatief eenvoudig 
(gelijk het 
melkquotum) 
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Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Effect op 
maatschappelijke 
doelen 

Stimulans voor 
hoge productie per 
koe (turbokoe) met 
negatieve gevolgen 
voor dierenwelzijn, 
diergezondheid en 
levensduur van de 
koeien. Minder 
weidegang omdat  
opstallen efficiënter 
qua productie is 
(zie verder bij 
‘opmerkingen’  
voor kanttekening 
bij dit effect) 

Stimulans voor nemen 
van voermaatregelen 
(inverdieneffect). Extra 
melkproductie kan 
gerealiseerd worden 
door extra koeien te 
‘verdienen’ door 
mineralenmanagement
. 

Geen stimulans voor 
nemen van 
voermaatregelen. 
Er is geen extra 
melkproductie mogelijk, 
boeren met een betere 
P-efficiency kunnen niet 
individueel worden 
beloond.  
Scoort neutraal 
(vergelijkbaar met de 
melkquotum-periode) 
op dierenwelzijn, 
diergezondheid, 
weidegang.  

Economische gevolgen Sector zal 
financiële middelen 
inzetten om zoveel 
mogelijk 
dierrechten te 
verwerven. Zal 
leiden tot een 
hogere kostprijs 
(rentelasten om 
dierrechten te 
verwerven en 
afschrijving) 
waardoor er geen 
sprake is van een 
gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. 
Onder de blijvers 
zal het vreemd 
vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers 
verdwijnen via een 
warme sanering. 
De sector heeft 
geen economische 
prikkel om te 
innoveren (prikkel 
is zoveel mogelijk 
melk uit zo min 
mogelijk dieren). 
De economische 
waarde van  vee 
voor de slacht zal 
naar alle 
waarschijnlijkheid 
dalen.   

Sector zal financiële 
middelen inzetten om 
zoveel mogelijk 
fosfaatrechten te 
verwerven. Zal leiden 
tot een hogere 
kostprijs (rentelasten 
om fosfaatrechten te 
verwerven en 
afschrijving) waardoor 
er geen sprake is van 
een gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. 
Onder de blijvers zal 
het vreemd vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers verdwijnen 
via een warme 
sanering. Wel zullen er 
financiële middelen 
ingezet worden op 
innovatie om 
fosfaatproductie op 
bedrijfsniveau zoveel 
mogelijk te reduceren.    

Sector zal financiële 
middelen inzetten om 
zoveel mogelijk 
melkrechten te 
verwerven. Zal leiden 
tot een hogere kostprijs 
(rentelasten om 
melkrechten te 
verwerven en 
afschrijving) waardoor 
er geen sprake is van 
een gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. Onder 
de blijvers zal het 
vreemd vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers verdwijnen via 
een warme sanering. 
De sector heeft geen 
economische prikkel 
om te innoveren.  
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Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Opmerkingen 1). De zuivelketen 
neemt private 
maatregelen om de 
fosfaatproductie te 
reduceren. Deze 
maatregelen 
kunnen, mits 
geborgd en 
gehandhaafd, de 
‘perverse’ prikkel 
om de 
melkproductie per 
koe te 
maximaliseren 
wegnemen. 
2). De melkvee-
houderij is er bij 
gebaat zo snel als 
mogelijk de 
noodzaak voor 
dierrechten weg te 
nemen. Dit kan 
door 
voermaatregelen te 
nemen die 
resulteren in een 
daling van de 
fosfaatproductie 
onder het 
sectorplafond. Het 
is moeilijk 
voorstelbaar dat dit 
doel collectief opzij 
wordt gezet voor 
een korte termijn 
winstmaximalisatie
.  

 Samenvattend: 
Melkrechten hebben 
niet de perverse prikkel 
van dierrechten maar 
missen P-sturings- en 
beloningsmogelijkhede
n die fosfaatrechten wel 
hebben.  
Het zit er ‘tussen in ‘.  

 
 
 
 
 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg maandag 7 september 10:00 - 12:30 over uitwerking stelsel van fosfaatrechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:53:51
Bijlagen: image002.jpg

K3775 Input NMV sectoroverleg 7 sept 2015.docx

Van: Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
Verzonden: vrijdag 4 september 2015 10:51
Aan:  
Onderwerp: RE: Overleg maandag 7 september 10:00 - 12:30 over uitwerking stelsel van
fosfaatrechten
Geachte heer ,
In de bijlage vindt u onze inbreng voor komend sectoroverleg op 7 september.
Met vriendelijke groet,

Secretariaat Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Tel.: 06 
E-mail: @nmv.nu
Internet: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
logo zwart groen

KvK 40656654

Van: @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 3 september 2015 11:20
Aan: ' @frieslandcampina.com>; 

@nzo.nl>; @lto.nl>; '
@zlto.nl>; ' @nmv.nu>; '

@najk.nl>;  (SNM) @natuurenmilieu.nl>;
' @natuurenmilieu.nl>
CC: @minez.nl>
Onderwerp: Overleg maandag 7 september 10:00 - 12:30 over uitwerking stelsel van
fosfaatrechten
Geachte dame, heren,
Voor komende maandag staat er een overleg gepland (10:00 – 12:30 uur) over de nadere
uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten. Ik heb hiertoe inmiddels van LTO en NZO
bijdragen ontvangen.
Ik ben voornemens morgen in de loop van de middag een agenda + bijbehorende stukken rond
te sturen.
Indien u nog stukken in wilt brengen ontvang ik deze graag uiterlijk morgenochtend 11:00 uur.
Hedenmiddag vindt er een intern overleg plaats met de staatssecretaris van EZ over de nadere
uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten.
Ik zal de uitkomst van dit gesprek proberen in de vorm van een geannoteerde agenda te
verwerken. Mocht dit niet tijdig lukken, dan krijgt u van mij in ieder geval maandag een
mondelinge terugkoppeling.
Met vriendelijke groet

senior beleidsmedewerker programma mest
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------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

@minez.nl
070 – 
06 – 
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

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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Projectgroep Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 
 

 1 

 
 

Verslag 
 

Datum: 19 februari 2014 
 
Aanwezig:  (DAD),  (RVO.nl),  (WJZ),  

(PAV),  (PAV) 
Afwezig:  (NVWA) 
 
1. Opening 

 heeft vandaag verlof.  
 en  hebben op 18 februari een gesprek gehad met  en een 

dame van Actal. Zij was ietwat verbolgen over het feit dat ze niet betrokken was geweest bij 
de totstandkoming van de Kamerbrief in reactie op de ex ante-evaluatie. Tijdens dit gesprek 
ontstond wat verwarring over de vraag of Actal nu een formele rol heeft rond wetsvoorstellen. 
Zo ja, dan is dit iets om mee rekening te houden in de planning; dan moet er 2-3 weken vóór 
de MR advies gevraagd worden. 

 
2. Verslag 12-2-2014 

 stuurt het aangepaste PvA alsnog na. 
Actiepunten: 
7 => staat op de agenda (zie punt 3) 
8 => is uitgevoerd 
9 => gaat vandaag gebeuren 
10 => staat op de agenda (zie punt 6) 

 
3. Definitieve nota 

We bespreken de nieuwste versie die  heeft opgeleverd. 
 
a. Lucht 
De nota in huidige vorm geeft aan dat er lucht in het stelsel zit, maar dat het niet anders is: 
dit is het moment dat bedrijven de winst van het voerspoor kunnen inboeken.  
houden hier hun bedenkingen bij, zowel vanuit milieuoogpunt (PAS) als omdat ze bang zijn dat 
dit scheve blikken tussen sectoren onderling kan betekenen.  zal de nota iets neutraler 
formuleren met een vraag aan de Stas hierover.  

 wijst erop dat er bedrijven zijn die boven het quotum produceren (wellicht bij PZ bekend 
wie superheffing betaalt). Het quotum alleen is dus niet maatgevend voor de huidige 
(melk)veestapel.  benadrukt dat Bex-gegevens inwinnen over 2013 problematisch is. Op 
die manier lucht eruit halen is dus niet eenvoudig. 
b. Vaststelling dieraantallen 

 geeft aan, verrast te zijn door de keuze voor de GDI in plaats van een berekening. Hij 
wijst erop dat er toch wel opmerkingen komen over dieraantallen, en dan moet de berekening 
alsnog plaatsvinden. Bovendien levert een berekening kwalitatief betere gegevens op dan de 
GDI (of I&R Rund) alleen.  bespreekt dit met  
c. Overig 
We mikken op inwerkingtreding per 1-1-2015. 

 stuurt de nota na de laatste aanpassing nog 1x rond voor een laatste check; daarnaa 
gaat-ie (met medeparaaf van ) omhoog. 

 
4. Wetsvoorstel 

We bespreken de eerste versie van het wetsvoorstel die  heeft opgeleverd.  
 
a. Definitie melkvee(bedrijf) 
Moet dit aanhaken op het al dan niet hebben van quotum? Waarschijnlijk beter van niet; niet 
alle melkleveranciers vallen daaronder. Beter aanhaken bij bepaalde diercategorieën.  
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Projectgroep Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 
 

 2 

 stelt voor om in de definitie een haakje te maken voor nadere invulling bij amvb of mr, 
omdat er vast wel politieke wensen zullen opduiken rond “knelgevallen”.  wil dat haakje 
niet te ruim maken, want dit is wel de kern van het wetsvoorstel. Wat wel kan is dat we de 
ondergrens wat grover omschrijven op wetsniveau en verfijnen op niveau amvb/mr. 
De definitie van de ondergrens is een onderwerp dat geagendeerd zou moeten worden voor de 
expertgroep. 
b. Bezit/houden 
Het lijkt het beste om voor wat betreft de toerekening van dieren aan een bedrijf aan te haken 
bij het begrip “houden van dieren”, om de eenheid met de rest van het mestbeleid te bewaren. 
c. Specifiek 
art. 21 lid 1 => let op: een bedrijf kan ook andere dieren omvatten 
art. 21 lid 2 => spreken over “melkveeoverschot”?  
art. 21 lid 3 => overbodig? want indien grond verworven, dan geen (of een kleiner) overschot 
art. 21a lid 2 =>  “forfaitair” schrappen  
art. 21a lid 2 sub b => “excretie” vervangen door “productie” 

 
5. Bedrijfsgebonden referentie 

 
Er liggen twee vragen voor met betrekking tot de keuze om de bedrijfsgebonden referentie 
niet overdraagbaar te maken: 

a. Wat is het effect daarvan? 
b. Welk advies willen we hier eventueel over geven? 

We bespreken dit een volgende keer. RVO.nl zal scenario’s leveren als “praatplaatje”.  
wijst er in dit verband op dat hij verwacht dat de referentie (op nationaal niveau) niet erg hoog 
zal zijn en daarmee het wegvallen daarvan ook niet. Hij zal een schatting van de nationale 
referentie laten maken. 

 
6. Planning BO en expertgroep 

 
De expertgroep is gepland op woensdag 12 maart; het bestuurlijk overleg op 27 maart. 

 
7. Planning volgende vergadering 

 
Woensdag 5 maart 10:00 – 14:30 uur (lunch 12:00 – 12:30).  
 

8. Sluiting 
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Actiepunten 
 
No. Omschrijving Wie? Wanneer? 
7. Hoeveelheid lucht in forfaits uitzoeken  13-2-2014 
8. Commentaar op nota doorgeven aan  allen 13-2-2014 
9. Nota voor Stas afronden  14-2-2014 
10. Voorstel voor BO en expertgroep  19-2-2014 
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1. Aanleiding 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstukken I I 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 wetteli jk 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 
over de reikwijdte van het nieuwe stelsel: 'elk veehouderijbedrijf met melkvee valt 
onder het stelsel'. De brief laat daarmee ruimte om ook andere diersoorten dan omvangen BBR 
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melkvee - op gemengde veehouderijbedrijven^ - onder de werking van het stelsel 
te brengen. 

Voorstel 1: Alleen melkvee^ valt onder de werking van het nieuwe stelsel. Andere 
diersoorten op gemengde bedrijven vallen bulten 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 verplichting 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 het fosfaatoverschot over het kalenderjaar 
2013. 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. Daardoor is er een moment waarop de referentie onherroepelijk is. Voor 
het afgeven van een beschikking dient RVO.nl op basis van beschikbare gegevens 
een referentie 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. 

' Gemengde melkveebedrijven: circa 20% van de veehouderijbedrijven met melkvee heeft 
één of meerdere andere diersoorten dan melkvee op het bedrijf. 
^ De huidige Meststoffenwet kent geen definitie van de diersoort 'melkvee', uitsluitend een 
definitie van de diersoort 'rund', met een uitsplitsing naar verschillende diercategorieën. 
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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 dit najaar 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 zi jn: 
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, e t c ) . Gegevens over het aantal 
melkkoeien Is uit de GDI-opgave te halen. Dit betreft een 
momentopname (In te dienen tussen 1 april en 15 mei) van het aantal 
gehouden melkkoeien. 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 
melkkoeien. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke situatie. 

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. 
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. 

Voorstel 5: Het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien in 2013 wordt vastgesteld 
op basis van de gegevens uit I&R-rund en de GDI. 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 uit de berekening 
van RVO.nl blijkt. Ultiem rest de ondernemer bezwaar en beroep op de 
uiteindelijke beschikking. 

Bij de keuze voor het kalenderjaar 2013 als referentiejaar dient opgemerkt te 
worden dat het aantal melkkoeien in dat jaar fors gestegen is ten opzichte van 
voorgaande jaren en ook in relatie tot het beschikbare hoeveelheid melkquotum. 
Melkveehouders hebben voorgesorteerd op het afschaffen van de melkquotering 
en/of de verwachting van de introductie van melkveerechten. De toename van het 
aantal melkkoeien bedroeg tussen 2012 en 2013 tussen de 4 en 5%. Dit betekent 
dat de referentie relatief hoog zal uitvallen in vergelijking met fosfaatproductie en 
fosfaatoverschot in voorgaande jaren. 
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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 zi j , 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 door RVO.nl gebeurt op basis van forfaits. 
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). 
Met BEX kunnen melkveehouders op bedrijfsniveau een mineralenbalans 
opstellen. Daaruit volgt onder meer de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie^. 
Voordeel van de BEX is dat voermaatregelen zich 'uitbetalen' in een lagere 
bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie en daarmee in een lagere fosfaatproductie. 
Boeren die minder fosfaatproductie realiseren maken minder kosten voor afvoer 
van fosfaat. 

Boeren die een excretie realiseren die op of boven het wettelijke forfait ligt, zullen 
het gebruik van BEX achterwege laten. Boeren die een lagere excretie realiseren 
dan de forfaitaire excretie, zullen gebruik maken van BEX. 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 

^ BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 
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wettelijke forfaits. De op de wettelijke excretieforfaits gebaseerde referentie op 
dergelijke bedrijven zal daardoor hoger zijn dan de werkelijke 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 over 2013 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. 

Ontwikkelinqrichting 2: voer 
Op basis van de BEX heeft dit bedrijf 10% winst geboekt ten opzichte van het 
wetteli jke 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. 
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Inmiddels gebruikt circa 65% vah de melkveehouders BEX. Dit percentage komt 
redelijk overeen met het aantal rnelkyèebedhjven dat op dit moment op 
bedrijfsniveau'een fosfaatoverschot produceert (circa 70%). Op basis van 
gegevens uit hét 'derogatiemeetnetén cijfers van het CBS kan (voorzichtig) 
geconcludeerd worden dat.het verschil tussen de wetteli jke forfaits en de 
Bedrijfspecifieke Excretiès op'dit moment circa 10% bedraagt. De potentiële 
hoeveelheid lucht in het stèlselè bedraagt daarmeè ook deze 10%. 

De hoeveelheid .lucht in het stelsel kan gereduceerd worden door de wetteli jke 
exretieforfaits naar béneden bij te stellen. Dit is pok gerechtvaardigd gezien de 
ontwikkelingen van de afgélópen jaren in het voerspoor. Het wetteli jke 
excretieforfait vertegenwoordigà'de gemiddelde fosfaatexcretie in de praktijk. 
Door hefef fèct van het voerspoor is dit.gemiddelde gedaald. Door de • 
excretieforfaits aan te passen kan éen déèl van de circa 10% lucht In het stelsel 
worden voorkomen, maar niet helemaal.. Er zullen altijd melkveebedrijven zijn die 
een lagere excretie realiseren dan het forfait, ook éls dit forfait meer In 
overeenstemming is gébracht met de huidige praktijk. 

Voorstel 6: In het nieuwe stelsel vasthouden aan staand beleid om het voerspoor 
te stimuleren; door ondernemers de ruimte te bieden hun fosfaatproductie te 
verantwoorden mét BEX. Dit heeft als consequèhtie dat ' lucht' In het stelsel wprdt 
gebracht. De sector kan hierdoor meer melkkoeien gaan-houden, zonder dat zij 
daarvoor extra grond hoeven te'verwerven of extra mest hoeven te laten 
.verwerken: Een zekere mate van.lucht in het stelsel is inherent verbonden aan .de 
kèiJze voor een stelsel met een forfaitaire rèferentie èn een bedrijfsspecifieke 
verantwoording. Voorgesteld wordt de wettelijke excretieforfaits meer In 

.overeenstemming te brengen niet de fosfaatexcretie zoals deze In de,praktijk 
wordt gerealiseerd. 

2.3.2 Overwegingen 
Lucht In het stelsel is onvermijdelijk, maar zal ook leiden tot kritiek. Immers, 
potentieel kunnen melkveehouders meer melkkoeien gaan'houden, zonder dat zij 
daarvoor vanuit dit nieuwe stelsel^aanvuNende maatregelen hoeven te treffen. 
Vooral In de pluimvee- en varkenshouderij kan dit verkeerd vallen, In die sectoren 
geldt:met de verlenging'van dé dierrechten immers een hard plafond. Groei van 
individuele bedrijven is. in die sectói-en. mogelijk, maar alleen door aanschaf Van 
dierrechten. Milieuorganisaties zullen vyijzén op de mogelijke negatievetJ' 
neveneffecten ,van een uitbreiding van het aantai melkkpeièn, zoals een toename 
van methaan," broeikasgassen,en afname van de weidegang door intensivering 
(meer koeien zonder uitbreiding grond). 

Ondernemers die een bedrijfsspeGifieke excretie realiseren die lager ligt dan het 
wettèli jke forfait hebben dit gerealiseerd door actief Ih te zetten op een efficiënt 
mineralenmanagèment (minderJnput eri een betere benutting van minéralen). Dit 
Is ten goede gekomen aan dé ohdernèmer zelf: In het kader vari het stelsel van 
gebruiksnormen is minder mestafvoer noodzakelijk en in het kader .van de 
verplichte mestvèrwerking en het nieuwè stelsel is sprake van een lager 
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fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Zo beredeneerd creëert de 'lucht' In het stelsel 
productieruimte waar geen extra grond of mestverwerking tegenover staat, maar 
deze komt wel ten goede aan die ondernemers die al actief mineralenmanagement 
op hun bedrijf hebben toegepast. 
Efficiënt mineralenmanagement is ook gunstig voor de realisatie van de doelen 
van het mestbeleid, vanwege een dalend overschot en daarmee een vermindering 
van de druk op de mestmarkt. Een toename van het aantal melkkoeien zet wel 
druk op de realisatie van overige milieudoelen. Dit geldt met name op de kortere 
termijn vanwege de te verwachten snelle toename van het aantal melkkoeien 
vanaf 1 april 2015. Uit de ex ante beleidsevaluatie van het PBL en WUR blijkt 
echter dat, met het lopende en aangekondigde milieubeleid, de verwachte 
toename van het aantal melkkoeien tot 2020 van 9% geen negatieve gevolgen zal 
hebben op de realisatie van de milieudoelen. 

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 fosfaatproducties 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 
fosfaatproductie 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. 

Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX nog te 
wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om op een lagere excretie uit te 
komen dan feitelijk het geval is. De in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer moet 
hier verandering in brengen. De kringloopwijzer ziet op de hele 
mineralenkringloop op een bedrijf en niet alleen een deel, zoals de BEX. Een te 
gunstig ingevuld BEX levert ook In de kringloopwijzer nog steeds een lage 
fosfaatexcretie op, maar verderop in de kringloop pakt dit ongunstig uit voor de 
ondernemer. In de kringloopwijzer schiet de ondernemer zich in zijn eigen voet als 
hij de BEX niet naar waarheid invult. 

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. 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. 

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 zal afnemen. Belangrijke 

Pagina 7 van 8 



Directoraat-generaai Agro 
Directie Plantaardige Agroketens 
en Voedselkwaliteit 

Kenmerk 
DGA-PAV / 14025584 

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 wordt op korte termijn geïnformeerd over het effect van de bedrijfsgebonden 
referentie. 

 
senior beleidsmedewerker programma mest 
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1. Inleiding 
 
De veehouderij heeft nu reeds grote moeite om binnen haar milieugebruiksruimte te blijven. Milieudoelen 
op verschillende thema’s (mineralen, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof) zullen in de komende 5 tot 10 jaar 
verder aangescherpt worden. Met het afschaffen van de melkquotering per 2015 en de expiratie van het 
stelsel van dierrechten, ook per 2015, wordt de omvang van de veehouderij niet langer direct gereguleerd.  
 
Tot nu toe past de veehouderij met haar huidige omvang door inzet van veel techniek maar net binnen de 
haar toegemeten milieurandvoorwaarden. Randvoorwaarden die, onder meer vanwege EU-richtlijnen, 
verder aangescherpt zullen worden richting een maatschappelijk verantwoorde milieugebruiksruimte. De 
veehouderij kan kiezen voor een verdere groei van de veestapel met navenant kostbare inzet van techniek en 
gedetailleerde overheidsregulering. Of  zij kan kiezen voor een beperking van de omvang van de veestapel 
die het mogelijk maakt op een meer duurzame en ontspannen wijze te functioneren binnen dezelfde 
milieugebruiksruimte. 
 
P.M. 
 
 



2. Milieugebruiksruimte 
 

2.1 Inleiding 
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.  
 
Voor deze analyse kijken we naar de milieugebruiksruimte die bepaald wordt door milieudoelen voor: 

• de mineralenbelasting door bemesting met dierlijke mest (stikstof en fosfaat); 
• de ammoniakuitstoot uit stallen, beweiding, opslag en aanwending van dierlijke mest; 
• de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas); 
• de uitstoot van fijn stof. 

 
Mineralen: Richting 2015 loopt het deel van de dierlijke mest dat ter beperking van de mineralenbelasting 
buiten de landbouw moet worden afgezet op naar ca. 25%. Dit zal met steeds hogere mestafzetkosten 
gepaard gaan. De Milieubalans 2009 meldt dat de nu voorziene normen voor 2015 mogelijk nog 
aangescherpt moeten worden. Zie verder paragraaf 2.2. 
 
Ammoniak: De Milieubalans 2009 meldt dat het onzeker is of de totale ammoniakemissie uit dierlijke mest 
binnen de EU-doelen voor ammoniak blijft (NEC-plafond). Deze doelen zullen in de toekomst aangescherpt 
worden. De depositie van ammoniak op de meeste natuurgebieden in ons land is nog dusdanig hoog dat 
veel veehouderijbedrijven in en rond die gebieden in hun ontwikkeling klem zitten. Zie verder paragraaf 2.3. 
 
Broeikasgassen: De reductie van broeikasgassen in de landbouw heeft tot nu toe meegelift met het mestbeleid 
(minder lachgas uit bemeste landbouwgrond). De toekomstige verlaging zal ook moeten komen door 
reductie van methaanemissies uit mestopslagen en koeien. De daarvoor benodigde technieken zijn nog 
nauwelijks ontwikkeld en kostbaar. Daarmee zit de veehouderij nog slechts in de startfase waar het gaat om 
de ambities van het klimaatbeleid. Zie verder paragraaf 2.4. 
 
Fijn stof: P.M. Zie verder paragraaf 2.5. 
 

2.2 Mineralen 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 
gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (nationale plaatsingsruimte) 
echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 
Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Ter realisatie van doelen uit de 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zal de bemesting in de komende tien jaar verder teruggebracht 
dienen te worden. De milieugebruiksruimte wordt hiermee kleiner. Dit heeft gevolgen voor de 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Als gevolg van met name de aanscherping van de 



fosfaatgebruiksnormen in de komende 5 tot 10 jaar zal de druk op het mineralenbeleid alleen nog maar 
verder toenemen. Bij het huidige productieniveau ontstaat er in 2020 ruwweg een overschot aan fosfaat uit 
dierlijke mest op de Nederlandse markt van 50 tot 60 miljoen kg P2O5 (ter illustratie: de totale mestproductie 
van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat). Dit betekent dat voor 28 tot 34% van de 
nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te worden. Deels kan dit 
overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 miljoen kg P2O5), 
verbranding (circa 4 miljoen kg P2O5) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (circa 7 miljoen kg P2O5). Export 
van dierlijke mest is sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors toegenomen, althans op papier. 
Er is echter een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en willen ontvangen (met 
name Duitsland). Daarnaast kan je de vraag opwerpen of grootschalige export van mineralen naar het 
buitenland als duurzaam aan te merken is aangezien de mineralen voor een belangrijk deel aangevoerd 
worden van buiten Europa. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar op 
de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan 
ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen 
kunnen oplopen tot € 20,- per kuub (figuur 1). 
 

 
 
Figuur 1: Prijs afzet dierlijke mest voor de jaren 2005 t/m 2008 (bron: LEI-BIN) 
 
De intensieve pluimveehouderij heeft voldoende alternatieven voor afzet van overschotsmest. De 
verwachting is dat deze sector in de komende 10 jaar haar volledige overschot kan afzetten in het buitenland 
of aan de pluimveemestverbranding1 (zeker als de geplande tweede installatie operationeel wordt). De 
melkveehouderij kan een groot deel van de eigen productie op eigen grond kwijt. Belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat de derogatie behouden blijft. Door de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen zal het 
noodzakelijk blijken de N/P-verhouding van de mest omhoog te krijgen om tot een maximale benutting van 
de eigen mest te komen. Dit kan door voermaatregelen en/of mestscheiding. Een eventueel overschot zal zijn 
weg vinden op de nationale markt en vooral concurreren met varkensmest. De intensieve varkenshouderij 
zal de grootste moeite hebben om overschotsmest af te zetten. Derogatiebedrijven nemen geen tot weinig 

                                                        
1 De daling van de afzetprijs voor pluimveemest in 2008 wordt toegeschreven aan de start van de 
pluimveemestverbranding op de Moerdijk. 
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varkensmest af. De varkenshouderij is afhankelijk van plaatsingsruimte in de AT-sector. Op zand wordt de 
ruimte die de gebruiksnorm dierlijke mest biedt redelijk tot goed benut, op klei is dit niet het geval (figuur 
2). De varkenshouderij zal, met dalende gebruiksnormen, alternatieve afzetkanalen dienen te vinden. 
 
In 2009 en 2010 is de export van varkensmest fors toegenomen. Onduidelijk is op dit moment hoeveel van de 
geëxporteerde varkensmest voldoet aan de eisen van Verordening 2003/2003 (hygiëniseren). De weerstand, 
vooral bij Duitse overheden, tegen de massale import van varkensmest uit Nederland is groeiende. Angst 
voor import van dierziekten en ontwrichting van de eigen (mest)markt lijkt groot. Een aantal Duitse 
Deelstaten denkt aan het stellen van aanvullende eisen aan geïmporteerde Nederlandse varkensmest. Vraag 
is of de afzet van varkensmest naar Duitsland een economisch duurzame oplossing is voor de 
varkenshouderij. 
 

 
Figuur 2: Benutting van plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat in dierlijke 
mest in 2007 (bron: CBS) 
 
Samenvattend: 
• Bij gelijkblijvend mestproductie en dalende milieugebruiksruimte (strengere bemestingsnormen) groeit 

het overschot op de Nederlandse markt naar 50 tot 60 miljoen kilogram fosfaat in 2020; 
• De afzet buiten de Nederlandse landbouw bedroeg in 2009 circa 40 miljoen kilogram fosfaat; 
• De pluimveehouderij en melkveehouderij hebben waarschijnlijk voldoende afzetmogelijkheden voor 

overschotsmest. De varkenshouderij zal nieuwe afzetkanalen moeten aanboren; 
• De export van varkensmest staat onder druk. Duitsland denkt aan het stellen van aanvullende eisen. 

2.3 Ammoniak 
Het Nederlandse ammoniakbeleid wordt bepaald door een bindende EU-doelstelling voor de 
ammoniakemissie in 2010 (NEC-doelstelling2). Daarnaast geldt gebiedsgericht depositiebeleid om de invloed 
van bronnen van ammoniak dichtbij natuurgebieden te reduceren. 
 
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 
                                                        
2 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 



stallen. De grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De ammoniakemissie die 
samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het meest afgenomen van alle 
diercategorieën (Figuur 2). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste bron van ammoniak. De 
emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal koeien tot 2008 is afgenomen, 
maar vooral omdat koeien minder in de wei staan of zelfs permanent op stal worden gehouden. De toename 
van de veestapel in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de 
afname van de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij 
de stal- en weide-emissie door de grotere veestapel3. 
 
Bij een groei van de melkveesector van 8% in 2015 zal de ammoniakemissie in Nederland naar verwachting 
ongeveer gelijk zijn aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 zal echter een strengere NEC-doelstelling 
worden opgelegd. Deze NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden 
gerealiseerd als de melkveehouderij 10% of meer groeit. Toch zal de ammoniakemissie voor de totale 
landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de emissiearme huisvesting die wordt toegepast in de 
varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat betreft ammoniak is dan ook dat de NEC 
doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden, maar die van 2020 niet. Ook de ammoniakdepositie op de 
natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer ammoniakdepositie dan de kritische waarde 
die voor deze natuur opgesteld is4. 
 
Relevante doelen Ammoniak: 
• NEC 2010: 128 kton (totaal) (aandeel landbouw +/- 114 kton) 
• NEC 2020: nog vast te stellen 
• Maximale depositie Natura2000: nog vast te stellen   
 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Landbouwhuisdieren - 
rundvee 

134.300.000 92.930.000 69.220.000 58.300.000 56.420.000 58.140.000 58.470.000 

Landbouwhuisdieren - 
varkens 

68.320.000 52.420.000 38.160.000 32.820.000 35.080.000 35.850.000 30.970.000 

Landbouwhuisdieren - 
pluimvee 

21.070.000 20.680.000 20.770.000 17.010.000 15.040.000 14.220.000 16.250.000 

Kunstmest 13.510.000 12.820.000 11.110.000 11.870.000 13.250.000 12.000.000 12.000.000 
Landbouwhuisdieren - 
overige dieren 

623.1 886.8 1.027.000 1.152.000 1.100.000 1.151.000 1.243.000 

Landbouwbedrijven 
(SBI:0) 

    27.71 30.59 27.61 29.31 29.31 

Landbouw - totaal 237.800.000 179.700.000 140.300.000 121.200.000 120.900.000 121.400.000 119.000.000 
 
Om de NEC-doelstelling voor 2020 te kunnen realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig. Vooral in de 
melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de melkveehouderij kunnen 
botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige melkveestallen worden beter 
geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om meer 
koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden. Dit gaat in tegen de 
maatschappelijke behoefte van ‘koe in de wei’. 

2.4 Broeikasgassen 
In het kader van het programma Schoon en Zuinig heeft het kabinet zich voorgenomen om: 

                                                        
3 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-publicatienummer 
500081015 
4 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



• De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 tot 30% te verminderen vergeleken met 1990 (afhankelijk 
van internationale ontwikkelingen). 

• Het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  
• Het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale 

energiegebruik.  
Internationaal is Nederland, via het Kyoto-protocol verplicht om de broeikasgassen in 2012 met 6 procent te 
verminderen (t.o.v. niveau 1990). De Milieubalans 2009 meldt dat de Nederlandse landbouw voor 11 % 
bijdraagt aan de nationale broeikasgasemissie. Voor de veehouderij gaat het daarbij vooral om de overige 
broeikasgassen methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 
landbouwgrond. Er zijn geen aparte verplichte beleidsdoelen voor de reductie van broeikasgassen uit de 
landbouw. Wel heeft de overheid op vrijwillige basis in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
afspraken gemaakt met de sector die neer komen op het realiseren van een evenredige bijdrage door de 
landbouw aan de beleidsdoelen van het programma Schoon en Zuinig. 
 
De totale broeikasgasemissie uit de landbouw was in 2006 met 18% gedaald ten opzichte van het 
referentiejaar 1990. Deze reductie is vooral een gevolg van een lagere lachgasemissie uit bemeste bodems als 
gevolg van het aangescherpte mestbeleid. De methaanemissie is slechts met enkele procenten gedaald als 
gevolg van minder vee. De verdere verlaging van methaanemissies is afhankelijk van de wijze waarop (de 
mestopslagen bij) stallen worden ingericht en van het beïnvloeden van pensfermentatie bij koeien. Het eerste 
zal gedeeltelijk mee kunnen liften met maatregelen om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Het 
beïnvloeden van pensfermentatie vergt aangepast veevoer. De benodigde technieken bevinden zich nog in 
een beginnend ontwikkelingsstadium, zijn vaak kostbaar en deels nog onbewezen. 
 
De veehouderij is zich pas sinds kort bewust aan het worden van hun rol in het klimaatvraagstuk. Om deze 
bewustwording te bevorderen en om de ontwikkeling van maatregelen te bevorderen is er het Reductieplan 
Overige Broeikasgassen. Hiermee is het klimaatbeleid voor de veehouderij duidelijk nog in de startfase. 
 
In de CLM-studie naar de gevolgen van het wegvallen van het melkquotum is ingeschat dat de 
broeikasgasemissies uit de melkveehouderij in 2015 ten opzichte van de huidige emissie nog niet 
substantieel verminderd zullen zijn. De bereikte reducties zullen ongeveer te niet worden gedaan door de 
emissieverhoging als gevolg van de ingeschatte 8% groei van de melkveestapel. 

2.5 Fijn stof 
 
 

2.6 Conclusies 
 
 



3. Dierenwelzijn en omvang veehouderij 
 
In hoofdlijnen gaat het bij het dierenwelzijnsbeleid om drie maatregelen die gericht zijn op het beter 
tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften en gedrag van de dieren: 
1. het vergroten van het leefoppervlak van de dieren in de stallen (meer ruimte); 
2. het gebruik van stro als afleidingsmateriaal om te kunnen wroeten en scharrelen;  
3. het bieden van de mogelijkheden van buitenuitloop en weidegang. 

3.1  Ruimer leefoppervlak per dier 
Verwacht wordt dat de eisen voor het leefoppervlak van de dieren de komende jaren worden aangescherpt, 
ofwel via EU- of nationale wetgeving of via marktwerking (diervriendelijke producten die voldoen aan de 
bovenwettelijke welzijnseisen van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming).  
 
Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat in de huidige stallen minder dieren gehouden zullen kunnen 
worden. De wet- en regelgeving is voor de grote veehouderijsectoren verschillend: 
• melkvee:  AMvB-welzijn melkveehouderij is in voorbereiding. Bevat o.a. ruimere 

leefoppervlaktenormen. 
• varkens:  per 2013 is in heel de EU voor dragende fokzeugen de groepshuisvesting verplicht, betekent 

o.a. meer leefoppervlak per dier. Voor vleesvarkens gaat NL, in afwijking van de EU, de 
leefoppervlaktenorm per 2013 licht aanscherpen; verdere aanscherping zal plaatsvinden in afwachting 
van de aanpassing van de Europese welzijnsrichtlijn voor varkens (voorzien in 2014 met waarschijnlijk 
ruime overgangstermijnen). 

• Pluimvee:  de leefoppervlakte per legkip neemt per 2012 toe door het verbod op de legbatterij. Voor de 
alternatieve systemen (scharrel, vrije uitloop, biologisch) gelden Europese normen voor de 
leefoppervlakte, die strenger zijn dan van de kooien. Voor vleeskuikens treedt eind 2010 de Europese 
welzijnsrichtlijn in werking. De gemiddelde bezetting moet dan terug van 45 kg/m2 naar maximaal 42 
kg/m2. 

Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 
uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok).  
 
Daarnaast is er een toenemende tendens dat supermarkten, foodservice en cateraars, inspelend op de 
consumentenvraag en hun streven zich te onderscheiden, in toenemende mate vragen om dierlijke 
producten met extra welzijnsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen met een 
meerprijs voor de gemaakte meerkosten. Deze eisen hebben o.a. betrekking op een grotere leefruimte voor 
de dieren. Voorbeelden zijn het 1-ster varkensvlees dat medio 2011 in alle AH-winkels het gangbare 
varkensvlees zal vervangen; de sterke groei van de afzet van scharrelpluimveevlees bij AH en andere 
retailers. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal dit ertoe leiden dat er in een deel van de huidige stallen 
minder dieren gehouden worden.  
 
Een tweede gevolg van ruimere leefoppervlaktenormen is dat het NH3-emissie per dierplaats toeneemt. In 
de gesloten stalsystemen van de varkens- en de pluimveehouderij betekent dit dat er verdergaande 
maatregelen moeten worden genomen om binnen de normen van het Besluit ammoniak huisvesting te 
blijven: toepassen van luchtwassers op een groter deel van het varkensbedrijf (saldering) en verdergaande 
mestdroogtechnieken in de pluimveehouderij.  
In de melkveehouderij wordt vrij algemeen (80%) weidegang toegepast. In de weide treedt een lagere NH3-
emissie op dan bij de huidige stalsystemen. Winst zal moeten worden geboekt bij de stalsystemen, maar dan 
ontstaat het dilemma van de weidegangemissie.  

3.2  Gebruik van stro 
Ten algemene leidt het gebruik van stro/strooisel tot een grotere emissie van fijn stof. De grootste 
knelpunten liggen hier in de pluimveesector. Technieken zijn in voorbereiding en gereed voor introductie en 



uittesten in de praktijk. In de varkenssector biedt het gebruik van gecombineerde luchtwassers 
mogelijkheden om fijn stof emissies terug te brengen. 

3.3 Buitenuitloop en weidegang 
Vanuit een oogpunt van imago, maatschappelijk draagvlak en wellicht dierenwelzijn is er een toenemende 
tendens om dieren ook deels buiten te houden en weidegang te bieden. Deze ontwikkeling wordt vooral 
vanuit de markt aangestuurd (duurzame marktsegmenten met Beter Leven kenmerk van de 
Dierenbescherming). Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de ammoniak- en geuremissies toenemen en 
dat het moeilijker wordt om te voldoen aan de wettelijke emissienormen per dierplaats. De situatie is 
verschillend voor de varkens- en pluimveehouderij. In de varkenshouderij worden, behalve in de 
biologische varkenshouderij, nauwelijks varkens buiten gehouden. Vanwege de gezondheidsrisico’s en de 
grotere milieu-emissies wordt hier de komende jaren geen grote ontwikkeling verwacht. De sector zal vooral 
zoeken naar welzijnsverbeterende maatregelen in gesloten maar transparante stalsystemen (daglicht, veel 
glas etc.). 
 
In de pluimveehouderij is het houden van kippen in de buitenuitloop (overdekte uitloop of vrije uitloop) al 
meer ingeburgerd. De gezondheidsrisico’s (risico op besmetting met vogelgriep) blijven bestaan en worden 
kritisch gevolgd door de sector. Milieutechnisch gezien levert de buitenuitloop op pluimveebedrijven 
nauwelijks een bijdrage. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) (mei 2009) is vastgelegd dat bij het 
toetsen van milieuvergunningen voor pluimveebedrijven met een vrije of overdekte uitloop de 
ammoniakemissie uit deze uitloop verwaarloosbaar klein is en dat hiermee geen rekening hoeft te worden 
gehouden. Vanuit milieuoogpunt is er geen belemmering voor het houden van kippen in een uitloop. 
In de melkveehouderij wordt weidegang nog steeds vrij algemeen toegepast. 
 
Beweiding heeft een aantal effecten op het milieu. Minder beweiding leidt tot lagere mineralenverliezen en 
lagere mineralenoverschotten, met name voor stikstof, maar ook voor fosfaat. Het belangrijkste verschil 
tussen beweiding en het gehele jaar opstallen is de plaats waar de mest en urine terechtkomen: deels in de 
weide of alles in de stal. In de weide deponeert het vee mest en urine met een grote hoeveelheid op een klein 
oppervlak (puntbelasting), waardoor de mineralen hier niet of in ieder geval niet op korte termijn benut 
kunnen worden en de kans op verliezen groter is. Mest en urine opgevangen in de stal kan men als meststof 
gebruiken. De mineralen kunnen dan beter benut worden en de aanvoer van (kunst)meststoffen kan 
verkleind worden bij een gelijkblijvende opbrengst. Bij volledig opstallen kan op deze wijze de aanvoer van 
stikstof met circa 50 kg per ha per jaar dalen. Daarnaast heeft beweiding effect op de vorm van de 
stikstofverliezen. Bij beweiding vindt meer nitraatuitspoeling en denitrificatie plaats en is ook de emissie van 
lachgas groter, terwijl bij het opvangen van mest en urine in de stal en het uitrijden de vervluchtiging van 
ammoniak groter is. Afhankelijk van de ruwvoervoorziening op een bedrijf en van de gemaakte keuzen bij 
de uitvoering van het beweidingsysteem kan het effect van beperking van de beweiding op de totale 
stikstofverliezen per geval sterk verschillen. Algemeen geldt dat een beperking van de beweiding altijd de 
mogelijkheid biedt tot verlaging van de totale stikstofverliezen5. 
 
De laatste jaren stabiliseert de volledige of gedeeltelijke weidegang zich op 80% (strookt niet met gegevens 
LEI! Zie tabel 1). Schaalvergroting kan aanleiding zijn om af te zien van weidegang. Sinds een aantal jaren 
fungeert de Stichting Weidegang (waarin diverse ketenpartijen en de dierenbescherming zijn 
vertegenwoordigd) als pleitbezorger en stimulator van weidegang. 
 
Beweidingssysteem (% koeien) 2006 2007 2008 
Koeien volledig op stal 20 23 30 
Beperkte weidegang 57 55 51 
Onbeperkte weidegang 23 22 19 
Tabel 1: Ontwikkeling weidegang 2006-2008 (bron: LEI-Binternet) 
   

                                                        
5 ASG, Weidegang in beweging, PraktijkRapport Rundvee 81, november 2005 



3.4 Conclusies: 
• Bij het aanscherpen van de leefruimtenormen per dier zullen er minder dieren binnen de huidige stallen 

gehouden kunnen worden. 
• Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 

uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok). De mate waarin dat zal optreden is 
afhankelijk van marktperspectieven en de aanwezige financieringscapaciteit.  

• De technieken zijn aanwezig om de extra milieu-emissies per dierplaats bij een grotere leefoppervlakte 
binnen de wettelijke normen te houden (luchtwassers varkenshouderij, droogtechnieken 
pluimveehouderij).  

• Vanwege de gezondheidsrisico’s zal er naar verwachting geen grote ontwikkeling zijn naar 
buitenuitloop voor varkens. Voor pluimvee zijn er geen belemmeringen vanuit milieuoogpunt voor het 
houden van kippen in een uitloop. Uit oogpunt van maatschappelijk draagvlak scoort weidegang zeer 
positief en draagt op diverse punten bij aan een verhoogd dierenwelzijn. Op termijn kan stalhuisvesting 
leiden tot een lagere NH3-emissie dan weidegang.  



4. Effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel 

4.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten 
In discussies over een eventuele krimp van de Nederlandse veestapel wordt regelmatig de vraag gesteld of 
we op niet hiermee de ongewenste effecten van onze veehouderij naar het buitenland exporteren (‘eigen 
stoepje schoonvegen”). Deze paragraaf verkent een aantal overwegingen die in deze discussie gehanteerd 
kunnen worden. De tekst is deels gebaseerd op een PBL-LEI-onderzoek uit 2007 van het door Milieudefensie 
bij de Tweede Kamer ingediende burgerinitiatief “Stop fout vlees”. Hierbij stelde Milieudefensie voor om de 
Nederlandse intensieve veehouderij te halveren. 
 
Die hieronder opgesomde overwegingen richten zich op  de buitenlandse milieu- en ruimte-effecten van een 
beperking van de Nederlandse veestapel. Overwegingen: 
• Bij een gelijkblijvende vraag naar vlees en zuivel zal een krimp  van de Nederlandse veestapel altijd 

leiden tot een groei van veehouderij elders. Aangezien de Nederlandse veehouderij zich vrijwel 
uitsluitend richt op de West-Europese markt, zal die verplaatsing van de productie zich vrijwel geheel 
richten op West-Europa. 

• De lokale emissies van stikstof, fosfaat en ammoniak zullen met de productie meeverhuizen. Echter , die 
emissies zijn voor wat hun ecologische gevolgen gebonden aan Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn 
Water,Nitraatrichtlijn,  Natura 2000). Terwijl het realiseren van de met deze richtlijnen gewenste 
milieukwaliteit vanwege de hoge veedichtheid in ons land moeilijk is, is dat in veel andere EU-regio’s 
makkelijker. Daarnaast geldt voor de grotere bedrijven overal de IPPC-richtlijn, die toepassing van ‘best 
beschikbare’ emissiereductietechnieken voorschrijft. 

• Ten opzichte van andere Europese landen gebruikt de Nederlandse veehouderij meer soja per kg 
product (ca 20% meer dan Europees gemiddeld).  Een verplaatsing van Nederlandse veehouderij naar 
elders in Europa zal daardoor een beperkte verlaging  van het Europees gebruik van soja tot gevolg 
hebben. Dit leidt tot een kleiner ruimtebeslag in de sojaproducerende landen. Echter in Europa leidt het 
tot extra ruimtebeslag voor veevoerproductie. Per saldo is de mondiale verandering in ruimtebeslag 
nihil. Tegelijkertijd draagt het wel bij aan de doelstelling om veehouderij meer te baseren op regionale 
West-Europese voer-mest kringlopen. Tevens is het voor de EU makkelijker om duurzaamheid te 
realiseren bij in Europa geproduceerd veevoer dan bij veevoer uit andere delen van de wereld. 

• Met een verplaatsing van de veehouderij verhuizen ook de aan veehouderij verbonden 
broeikasgasemissies mee. Voor Nederland draagt dit bij aan het realiseren van het nationale plafond 
voor deze emissies. Aangezien andere EU-landen ook gebonden zijn aan nationale quota, zullen zij de 
extra emissie moeten compenseren met extra maatregelen binnen de veehouderij of in andere sectoren. 

• Nederland heeft vanuit mondiaal perspectief gezien een veehouderij met een uitzonderlijk hoge 
productie-efficiency (veel productie per kg veevoer) en milieuefficiency (weinig emissies per kg 
product). Verplaatsing van deze veehouderij  naar minder efficiënte regio’s zou daarom tot meer 
ruimtebeslag en meer milieuemissies kunnen leiden. Terwijl juist vanwege de groeiende vraag naar 
voedsel gestreefd wordt naar een mondiale landbouw die efficiënter met ruimte en milieu omgaat. 
Hoewel bovenstaand effect er is, zij het zeer beperkt, vindt ik een andere overweging relevanter. Waar 
we wereldwijd een intensievere landbouw nodig hebben, zijn we in ons land qua intensiteit inmiddels 
voorbij het optimum gegroeid. Ondanks de hoge milieuefficiency levert de Nederlandse veehouderij 
door haar hoge veedichtheid een (veel) te hoge belasting op van bodem, water en biodiversiteit in de 
Nederlandse delta. Wanneer we die veedichtheid iets terugdringen (grootorde waarschijnlijk ca. 15%, 
effect op wereldvoedselproductie nihil), komt een Nederlandse veehouderij in zicht die een hoge 
efficiency wel weet te combineren met een ecologisch verantwoord samengaan met de haar omringende 
ecosystemen. Met de aldus verkregen kennis over een dergelijke duurzame veehouderij kan Nederland  
als gidsland dienen voor anderen. 



4.2 Economische effecten 
In opdracht van het ministerie van VROM heeft het LEI een studie (quick scan) verricht naar de 
(sociaal)economische effecten van een krimp van de veehouderijsector6. De twee vragen die in deze studie 
aan de orde kwamen waren: 
1. Welke productiebeperking moet gerealiseerd worden om tot een evenwicht op de mestmarkt te komen; 
2. Welke stakeholders hebben economisch voordeel en welke hebben een economisch nadeel bij een 

krimp. 
 
Onder evenwicht op de mestmarkt werd in deze studie verstaan een mestproductie waarbij alle rundvee- en 
alle varkensmest nationaal geplaatst kan worden. Voor pluimveemest zijn voldoende afzetkanalen 
beschikbaar (export, verbranding) zodat het voor deze sector niet noodzakelijk is om nationaal alle mest te 
kunnen plaatsen. Volgesn LEI is er, op basis van de huidige inzichten, in de periode 2015-2020 geen 
afzetruimte voor 50 miljoen kilogram stikstof en 21 miljoen kilogram fosfaat uit rundvee- en varkensmest. 
LEI heeft twee scenario’s onderzocht: 
1. Krimpscenario A: Een proportionele krimp in verschillende diercategoriën waarbij de handel in 

fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde regio is toegestaan; 
2. Krimpscenario B: Een productiebeperking door het instellen van een plafond voor de productie van N/P 

waarbij de handel in fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde 
regio is toegestaan. 

 
In scenario A is een proportionele krimp van van de veestapel van 19,5% noodzakelijk om evenwicht op de 
mestmarkt te krijgen. In scenario B gaat om een krimp van 12% in het aantal melk- en kalfkoeien, 30% in het 
aantal fokvarkens en 35% in het aantal vleesvarkens. 
 
Het totale saldo uit de akkerbouw en veehouderij daalt in scenario A mogelijk met 15% ofwel € 725 miljoen 
en in scenario B mogelijk met 8% ofwel € 372 miljoen. De verschillen per sector zijn groot. Scenario A is 
vooral nadeling voor de melkveehouderij en de vleeskalverenhouderij omdat in dit scenario fosfaatquota 
niet verhandelbaar zijn tussen sectoren. Scenario B is vooral voor de vleesvarkenshouderij ongustig gezien 
de relatief hoge prijs voor fosfaatquota. De akkerbouw loopt vooral inkomsten mis uit mestacceptatie 
waardoor het saldo in beide scenario met circa 4% ofwel € 60 miljoen daalt. In de studie is niet gekeken naar 
het effect van een krimp van de veestapel op mogelijke besparingen op milieu-investering op de thema’s 
ammoniak, broeikasgassen en fijn stof. 
 
In scenario A daalt het inkomen van een melkveebedrijf met gemiddeld € 12.800,- en in scenario B met € 
5.300,-. In scenario A daalt het aantal arbeidsplaatsen in de keten en onder stakeholders met maximaal 39.000 
(waarvan 7.000 in de primaire sector). De netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 2,3 miljard. In 
scenario B daalt het aantal arbeidsplaatsen met maximaal 32.000 (waarvan 5.000 in de primaire sector). De 
netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 1,9 miljard.  

4.3 Conclusies 

                                                        
6 LEI, Economische gevolgen van een krimp van de veestapel; Quick scan naar winnaars en verliezers, LEI-
rapport 2010-010, maart 2010. 



5. Legitimering beperking omvang veehouderij 

5.1 Historie 
Het dierrechtenstelsel dat momenteel in de Meststoffenwet is opgenomen, is stapsgewijs geïntroduceerd. 
 
De eerste stap bestond uit de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 1985. Met die wet 
werden voor het eerst beperkingen gesteld aan de productie van mest. In de memorie van toelichting7 werd 
de reden daarvoor aangegeven: Indien niet tot de voorgestelde maatregelen wordt gekomen zal de omvang van de 
mestproblematiek, welke inmiddels reeds onaanvaardbare vormen heeft aangenomen, nog verder toenemen. Genoemd 
kunnen worden ophoging van mineralen en zware metalen in de bodem en verontreiniging van het grondwater (p.8). 
Primair een mineralen- en zware metalenprobleem dus. Met de introductie van de nieuwe Meststoffenwet in 
1987 werd de regeling van mestproductierechten, door middel van een (tweede) nota van wijziging8, 
overgeheveld naar die wet.  
 
De tweede stap was de introductie van varkensrechten in 1998 met de Wet herstructurering varkenshouderij 
(Whv). De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel was de uitbraak van klassieke varkenspest in 
1997. In een brief van 10 juli 19979 ging de toenmalige minister van LNV, Van Aartsen, in op de n.a.v. deze 
varkenspest noodzakelijk gebleken herstructurering van de varkenshouderij. Daarbij werd een aantal 
maatregelen aangekondigd om de varkenshouderij te herstructureren op het gebied van dierenwelzijn, 
diergezondheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste maatregel was de introductie van een 
stelsel van varkensrechten. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Whv10 werd nader 
ingegaan op de doelstellingen van de introductie: De maximering van het aantal varkens door invoering van een 
systeem van varkensrechten dient ter verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van het milieu. Daarbij draagt 
het stelsel overigens bij aan een – versnelde – realisatie van aangescherpt beleid op het vlak van dierenwelzijn (p. 3). 
Primair milieu dus, en secundair dierenwelzijn. De milieudoelstelling werd nog gepreciseerd: Het in het 
onderhavige wetsvoorstel neergelegde stelsel van varkensrechten, houdende een maximering van de aantallen varkens 
die op de bedrijven worden gehouden, dient primair om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en 
handhaving van de aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen naar het milieu in het 
kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (p. 3-4). Verder werd een verbinding gelegd met 
ammoniak: bedrijven die varkensrechten verwe[r]ven zullen direct moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor 
stallen, welke worden gesteld krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij (p. 5).  
 
De derde stap bestond uit de introductie van pluimveerechten in de Meststoffenwet in 2001. Hiermee werd 
een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag 
worden gehouden. Dit plafond kwam voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. In de 
memorie van toelichting11 werd daarvoor de volgende reden opgegeven: De met deze groei [van de 
pluimveestapel] gepaard gaande toename van de mestproductie vormt een bedreiging voor de realisatie van de nationale 
doelstellingen in het kader van het mestbeleid, zoals deze zijn neergelegd in de Integrale Notitie mesten ammoniakbeleid 
(kamerstukken II, 1995/96, 24 445, nr. 1; hierna: Integrale Notitie). Zij vormt daarnaast een bedreiging voor de 
effectuering van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 
december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 
375), de zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn. 
 
De vierde stap ten slotte was de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten). Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten eveneens 
                                                        
7 Kamerstukken II 1984/85, 18 695, nr. 3. 
8 Kamerstukken II 1985/86, 18 271, nr. 11. 
9 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
10 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3. 
11 Kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 3. 



in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel van varkens- en 
pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest mede in het licht 
worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat en stikstof 
in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting12 meldde daarover het volgende: Het 
systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het 
«volume» – van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 
gebruiksbeperkingen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt 
gevormd door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik (p. 3-4). Voor varkens en pluimvee werd 
de voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de verwachte forse toename van 
aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee kon het productierecht vervallen 
doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. De overige diercategorieën waren beperkt in 
omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en marktperspectieven. 

5.2 Periode na 2015 
Zoals uit het bovenstaande blijkt hield de introductie van mestproductierechten verband met meerdere 
doelen. Uiteraard was er het milieubelang, maar ook het dierenwelzijn werd als doel genoemd. Binnen het 
milieubelang werden meerdere aspecten genoemd: naast de in de Meststoffenwet geregelde fosfaat en 
stikstof ook zware metalen en ammoniak. Het zou daarom te beperkt zijn om het stelsel van 
productierechten alleen maar te zien als een instrument van en voor realisering van de fosfaat- en 
stikstofdoelen van de Meststoffenwet. Mest heeft meerdere schadelijke milieueffecten als er te veel van is: 
b.v. ook CO2-uitstoot en fijn stof. Voor al deze milieuaspecten is een ‘gebruiksruimte’ bepaald, ofwel 
landelijk, ofwel Europees, ofwel internationaal. Naast de melkquotering kent de Meststoffenwet als enige 
een volumebeperkend instrument, dat op zijn minst ondersteunend werkt voor het behalen van al deze 
milieudoelen. Voor een beslissing over het voortzetten van het stelsel moeten dus ook al deze milieudoelen 
die buiten de Meststoffenwet zijn opgenomen, in beschouwing worden genomen. Datzelfde geldt ook voor 
het dierenwelzijn, dat blijkens (de memorie van toelichting bij) de Whv ook een nevendoel was van de 
introductie van varkensrechten. 
 
Nog aanvulling noodzakelijk met kijk op legitimering van beperking omvang veehouderij in de toekomst. 
Onderstaande tekstblok uit notitie  kan daarbij wellicht richting geven. 
 
Generieke beperking omvang veehouderij 
• Vorm: systeem van productierechten à la varkens- en pluimveerechten 
• Essentiële aandachtspunten: 

- overvaltechniek ter voorkoming van anticipatie (aanhaken bij bedrijfssituatie op datum 
aankondiging maatregel); 

- vergt wet in formele zin 
- motivering noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit maatregel, waarbij: 

> motivering moet worden gevonden in doelstellingen van dwingend algemeen belang die niet 
worden nagestreefd door marktordening (natuur/milieu, gezondheid, welzijn) en moet duidelijk 
maken dat voor zover sprake is van verstoring van de marktordening de maatregel niet verder 
gaat dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen 
> rekening moet worden gehouden met de bijdrage van de onderscheiden sectoren aan de op te 
lossen problematiek 
> de motivering moet ook zeker stellen dat ten aanzien van individuele veehouders de ‘fair 
balance’ en daarmee het eigendomsrecht (EVRM) niet wordt geschonden (dat speelt nog sterker 
als sprake is van inperking van vermogensrechten zoals de bestaande varkens- en 
pluimveerechten) 

- adequate hardheidsregeling, mede ter verzekering proportionaliteit en fair balance; bij voorkeur 
– ter voorkoming beroepszaken – categoriale regeling en geen individuele besluiten 

- adequate registratie rechten en handel in rechten (blijvende uitvoeringslasten) 
- handel betekent dat de rechten vermogenswaarde krijgen: ter voorkoming van problemen bij 

het eventueel verder in de toekomst schrappen van de rechten (onteigening / 
nadeelscompensatie) in wetgeving duidelijk maken dat de rechten niet voor de eeuwigheid 

                                                        
12 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 

5.1 tweede lid e



worden ingesteld: expiratiedatum en evaluatiemoment (ook van belang voor fiscale 
afschrijving) 

 
 



Bijlage 1: Economisch belang veehouderijketens 
 
Totale agrocomplex 
De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2007 bedroeg 47,8 mld. euro. Dit 
is bijna 10% van de nationale economie. De werkgelegenheid van het totale agrocomplex bedroeg in het 
genoemde jaar 673.000 arbeidsjaren, 9,9% van de nationale werkgelegenheid. Het totale agrocomplex is 
onder te verdelen in een deel dat gebaseerd is op buitenlandse grondstoffen en een deel dat gebaseerd is op 
binnenlandse grondstoffen. Het complex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen vertegenwoordigt 5,1% 
van de nationale economie (toegevoegde waarde) en 5,8% van de nationale werkgelegenheid  
 

 Bruto toe- voegde waarde Werkgelegenheid  
 (factorkosten, mld euro) (1000 arbeids- jaren) 
     
 2001 2007 2001 2007 
Gehele 
agrocomplex 

40,5 47,9 717 672 

Aandeel in NL 
economie 

10,2% 9.6% 10,8% 9,9% 

     
1) hoveniers, 
agrarische 
dienstverlening 
en bosbouw 

3,7 4,0 75 64 

Aandeel in NL 
economie 

0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 

     
2) agrocomplex, 
buitenlandse 
grondstoffen 

15,3 18,3 226 218 

Aandeel in NL 
economie 

3,85 3,75 3,4% 3,2% 

     
3) agrocomplex, 
binnenlandse 
grondstoffen 

21,5 25,6 416 390 

Aandeel in NL 
economie 

5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 

waarvan:     
a) primaire 
productie 

7,6 8,0 184 169 

b) verwerking 3,2 4,4 50 42 
c) toeleverende 
industrie 

8,1 9,9 137 130 

d) distributie 2,6 3,2 45 50 
Tabel 1:  Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex 2001 en 2007 
 
Agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen.  
Het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen bestaat enerzijds uit plantaardige deelcomplexen 
en anderzijds uit veehouderijcomplexen (tabel 2).  
 
 

 Toegevoegde waarde  Werkgelegen- heid 



 2001 2007 2001 2007 
Akkerbouw 18,1 19,6 15,9 16,9 
Glastuinbouw 21,3 21,8 16,4 16,5 
Opengrondtuinbouw 7,9 9,0 9,7 10,7 
Grondgebonden 
veehouderij 

28,8 30,1 36,1 35,5 

Intensieve veehouderij 23,9 19,5 22,0 20,5 
Totaal 100 100 100 100 

Tabel 2:  Aandeel (%) van deelcomplexen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het 
Nederlandse agrocomplex (gebaseerd op binnenlandse grondstoffen), 2001,2007 
 

Deelcomplex Toegevoegde waarde (mrd 
euro) (aandeel in nationaal 

totaal) 

Werkgelegenheid 
(000 arbeidsjaren) (aandeel in 

nationaal totaal) 
Akker- en 
tuinbouwcomplexen 

12,5 (2,5%) 174,8 (2,6%) 

Grondgebonden 
veehouderijcomplex 

7,7 (1,5%) 138,5 (2,1%) 

Intensieve 
veehouderijcomplex 

5,0 (1,0 %) 79,9 (1,2%) 

Totaal 25,6 (5,1%) 390,0 (5,8%) 
Tabel 3: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van deelcomplexen op basis binnenlandse grondstoffen 
en aandelen in nationale economie 
 
Import- en export 
• De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2008 bijna 368 mrd. euro; de invoer bedroeg 332 mrd. euro, 

waardoor het handelsoverschot uitkwam op 35,7 mrd. euro.  
• Twee derde van dit handelsoverschot (23,6 mrd. euro) is toe te schrijven aan de agrarische handel, 

waarvan ongeveer een derde deel voor rekening komt van de veehouderijcomplexen. 
• De Nederlandse vleesexport bedroeg 6,9 miljard euro in 2008, en de vleesimport 3,5 miljard euro. De 

export van zuivel was 5,3 miljard euro in 2008, tegenover een import van 2,6 miljard euro. 
 
Kernpunten: 
• De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie is nauw met elkaar verbonden. 

De productie is alleen mogelijk door de aanvoer van grondstoffen (veevoer, bouw van stallen, gas/elektra, 
dieren, eieren) en door financiële en zakelijke dienstverlening. Het hele scala aan directe en indirecte 
activiteiten in relatie tot de Nederlandse land- en tuinbouw vormt het Nederlandse agrocomplex.  

• Naast de primaire land- en tuinbouwsectoren omvat het agrocomplex de verwerkende industrie, de 
distributie, de agrarische dienstverlening (adviseurs etc.) en de toeleverende industrie (veevoer, 
kunstmest, energie).  

• Het Nederlandse agrocomplex maakt, gemeten in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, circa 
10% uit van de Nederlandse economie. NB: De toegevoegde waarde is het inkomen dat in het 
productieproces wordt gevormd. Dit inkomen is beschikbaar voor de beloning van de inzet van 
productiefactoren (arbeid, kapitaal). 

• Het grondgebonden en intensieve veehouderijcomplex (primair, toelevering, verwerking, distributie) 
dragen voor circa 50% bij aan de toegevoegde waarde. Voor de werkgelegenheid is deze bijdrage circa 
55%. 

• De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex groeide van ruim 40 miljard in 2001 naar bijna 48 
miljard euro in 2007. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie in deze periode 
toenam met een kwart, daalde het aandeel van het agrocomplex in de Nederlandse economie tot 9.6%. Dit 
komt vooral door het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten bij de 
gemiddelde prijsstijging (en niet door dalende volumes).  

 



Economisch perspectief veehouderijketens 
• De kostprijspositie van de primaire varkens- en pluimveehouderijsector in Nederland ten opzichte van 

andere belangrijke EU-productielanden is goed. Beide sectoren bevinden zich in de kopgroep, ondanks de 
hoge milieukosten (mestafzetkosten, ammoniak, kosten dierrechten). De komende jaren wordt een 
verslechtering van de kostprijspositie verwacht door aanscherping van milieumaatregelen. Het recente 
besluit om eenzijdige Nederlandse aanscherping van de welzijnsmaatregelen voor de 
vleesvarkenshouderij uit te stellen, heeft een zeer positieve invloed op de kostprijspositie van de NL 
varkenshouderij. 

• De NL varkens- en pluimveehouderij heeft haar sterke economische positie te danken aan 
vakbekwaamheid (goed opgeleide ondernemers), ondernemerszin en een sterk ontwikkeld agribusiness 
complex (sterke veevoersector die relatief goedkoop veevoer kan maken, sterke positie verwerkende 
industrie (VION, Frieland/Campina, Plukon, Storteboom), stallenbouwers, adviseurs, banken) en een 
goede kennis- en infrastructuur (WUR, Food Valley).  

• De sterke kostprijsgedrevenheid van de Nederlandse varkens- en pluimveesectoren is niet uniek voor 
Nederland, maar geldt voor de hele Europese Unie. Zij is een gevolg van de marktvraag en marktprikkels 
van de verwerkende industrie én vooral de retail naar zo goedkoop mogelijke anoniem geproduceerde 
dierlijke producten. De retail wil zo goedkoop mogelijk overal haar producten kunnen inkopen. Op dit 
moment is bij de retail en de verwerkende industrie een verandering te bespeuren. De marktleider in 
retailland (AH) wil zich gaan onderscheiden van andere retailers door duurzame producten aan te bieden 
(Puur en Eerlijk merk). Het besluit van AH om medio 2011 het gangbaar geproduceerde varkensvlees te 
vervangen door 1-ster varkensvlees is een belangrijke stap, die ook door andere retailers gevolgd zal 
worden. De primaire sector springt hier op in door de bedrijfsvoering aan te passen. Ook een 
varkensslachterij als VION (grootste vleesverwerker in NW-Europa) heeft als lange termijn strategie het 
ontwikkelen van duurzame vleesmerken met toegevoegde waarde als antwoord op de toenemende 
concurrentie van importen uit Brazilie en Amerika. De tendens in pluimveevlees is hetzelfde. Ik verwacht 
dat over een aantal jaren in de NL supermarkten het scharrelpluimveevlees het basissegment zal zijn, 
vergelijkbaar met zoals het gegaan is met de scharreleieren in 2003. In de eierwereld is 
productdifferentiatie al ingeburgerd; belangrijke trigger hiervoor was het stempelen van eieren als kooi-, 
scharrel-, vrije uitloop- en biologisch ei. De NL legsector heeft de ontwikkeling naar scharreleieren al een 
aantal jaren geleden opgepakt en profiteert nu maximaal van de toenemende vraag naar scharreleieren uit 
Duitsland, waar 75% van de export naar toe gaat.   

• Hoewel de kostprijspositie goed is, is door de relatief lage opbrengstprijzen in de afgelopen jaren én de 
hoge mestafzetkosten de ruimte om te investeren in welzijns- en milieumaatregelen op veel bedrijven 
sterk afgenomen. Het aantal bedrijven zal daardoor de komende jaren afnemen na het verlopen van de 
overgangstermijnen. Het herbenutten van de vrijkomende productiecapaciteit door de blijvers zal sterk 
afhangen van de financieringsruimte van deze bedrijven.  

• Perspectief voor de varkenshouderij: consolidatie van huidige positie,verschuiving van vleesvarkens naar 
fokzeugen/biggen.  

• Perspectief voor pluimveehouderij: legpluimveehouderij zal licht uitbreiden door goede 
marktperspectieven en gunstig imago van eieren (gezond, lage CO2-footprint). Vleeskuikenhouderij zal 
ook licht uitbreiden, maar moet houderijsysteem sterk veranderen als gevolg van welzijns- en antibiotica 
reductie-eisen. Goede marktperspectieven voor vers pluimveevlees door EU-bepalingen (vers vlees 
definitie houdt Braziliaans diepgevroren pluimveevlees als ‘vers vlees’ buiten de deur), gunstige CO2-
footprint, gezondheidsclaim. 

 
Veehouderij en veevoer 
• Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de grondstoffen van het 

veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge bijproducten). De rest 
bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals soja. 

• Een wijd verbreid misverstand is dat de granen die in het veevoer worden verwerkt concurreren met 
granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en de 
watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet geschikt 
voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is derhalve gericht 
op de productie van veevoergranen.  



• Zeer recent heeft de Round Table voor soja (samenwerkingsverband tussen grote industriën waaronder 
VION, Ahold en maatschappelijke organisaties) de criteria voor duurzame soja vastgesteld. De criteria 
hebben o.a. betrekking op het niet mogen verbouwen van soja op gekapte oerwoudgrond. Vanaf 2011 zal 
dit zogenoemde RTRS-soja in de EU worden ingevoerd. Nevedi heeft recent uitgesproken dat het streven 
is om vanaf 2015 alleen nog maar RTRS-soja in het veevoer te verwerken. In de tussentijd wordt er, vooral 
marktgedreven, in verschillende dierlijke ketens al duurzame soja verwerkt (Campina weidemelk, 
kipnuggets van Mc Donalds etc.). 

• Eind dit jaar zal de Europese Commissie een besluit nemen over het weer gaan toestaan van diermeel als 
veevoergrondstof in varkens- en pluimveevoer (ipv dat het verbrand wordt of uitgevoerd wordt naar 
buiten de EU (en als kipproduct weer terugkomt…). Diermeel is een goede eiwitbron en kan een deel van 
de soja vervangen. 

 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg werkgroep melkveehouderij
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:59:07
Bijlagen: Verslag overleg 12 maart 2014.doc

Agenda 13-03-2014.doc
Geconsolideerde versie 05-03-2014.rtf
Geconsolideerde versie 05-03-2014_MvR.rtf

Van:  
Verzonden: woensdag 12 maart 2014 15:03
Aan: 

 
CC:  
Onderwerp: Overleg werkgroep melkveehouderij
Werkgroepleden,
Morgen hebben we een overleg staan waarbij we ons gaan laven aan het wetsvoorstel.
Met één klein extra agendapunt, de terugkoppeling met de externen van vandaag
(woensdag). Een verslag is bijgevoegd.
Verder twee versies van het wetsvoorstel:
1). de versie zoals door  is verstuurd aan een ieder op 5 maart jl. om 17:10 uur
2). reactie van mijn kant, met de kanttekening dat ik al zo lang heb lopen worstelen met
de definities, dat ik aan de rest nog niet zoveel heb kunnen doen.
Volgende week weer een regulier overleg, waarbij we ook de MvT op de agenda zullen
hebben.
LET OP: we zitten in A zuid 4 (10p) i.p.v. de gebruikelijke B zuid 4 (10p).
Tot morgen.
Groet,

senior beleidsmedewerker

.............................................................................................................
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat Generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
Programma Mest
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag
Postadres: Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..............................................................................................................
T 070-
M 06-
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Overleg wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 
 
Datum: 12 maart 2014 
Aanwezig:  (provincie Fryslân),  (provincie Noord-Brabant), 

 (Milieudefensie),  (Stichting Natuur & Milieu),  
(NMV),  (LTO),  (LTO),  (NZO),  (EZ), 

 (EZ),  (EZ),  (EZ) 
 
1. Opening 
Na een voorstelrondje licht  het doel van deze bijeenkomst toe. Dat is het toetsen van de 
eerste ideeën over de uitwerking van het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij bij 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Kader is de brief die de Staatssecretarisssen van 
EZ en I&M op 12 december 2013 aan de Kamer gestuurd hebben (Kamerstukken II 2013-14, 33 
037, nr. 80) en waarin de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel beschreven staan. Er is voor gekozen 
om de absolute omvang van de melkveehouderij niet te begrenzen door middel van dit 
wetsvoorstel. 
Dat laat onverlet dat de totale fosfaat- (en stikstof-)productie in Nederland begrensd is en 
waarschijnlijk zal blijven door het mestproductieplafond in de voorgaande en waarschijnlijk ook 
toekomstige derogatie. 
 
2. Uitwerking wetsvoorstel 

 licht de huidige ideeën over de uitwerking van het stelsel toe aan de hand van een 
presentatie over de reikwijdte van het stelsel, de bepaling van de referentie en de verantwoording, 
alsmede een rekenvoorbeeld. Naar aanleiding van de presentatie geven de aanwezigen de 
volgende overwegingen mee: 

 Bepaling # melkvee: zoek contact met de juristen die zich bezig houden met het 
Diergezondheidsfonds, want die hebben met dezelfde vraagstukken te maken. 

 Bepaling # melkvee: I&R bevat wel degelijk informatie over aantallen dieren per 
diercategorie (code). 

 Ondergrens: werk uit wat de verhouding tussen categorie 120 (zoogkoeien) en 101/102 
(jongee) is; bij een zoogkoe hoort “automatisch” een kalf.  

 Referentie: gebruik voor 2013 en 2015 hetzelfde forfait, en pas dit zo mogelijk aan op de 
nieuwste ontwikkelingen in het voerspoor. Denk ook na wat er gebeurt als de forfaits in de 
toekomst wijzigen. 

 Referentie: geef de definitieve beschikking zo snel als mogelijk af, nog in 2014 als dat lukt.  
 Verwerking: kom met een duidelijke regeling voor de verhouding tot de “gewone” 

mestverwerkingsplicht. 
 Externe doorrekening: overweeg om effecten op andere milieucompartimenten en effecten 

in buitenland daarin mee te nemen. 
 Overdracht: goed uitzoeken welke situaties zich allemaal voor kunnen doen. Sector zal ook 

zelf inventariseren. 
 Relatie met PAS: bedenk dat PAS/Nb-wet beperkend kan zijn waar dit stelsel dat niet is. 

 
3. Vervolg 
Om per 1 januari 2015 een wetswijziging afgerond te hebben, moet er al deze zomer een 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer liggen (ná advisering door de Raad van State). Er zijn meerdere 
contactmomenten voorzien tijdens dit proces. Deze “werkvloerbijeenkomst” krijg op een nog nader 
te bepalen moment een vervolg. Daarnaast zal er over ongeveer twee weken een bestuurlijk 
overleg gehouden worden over de inrichting van het wetsvoorstel.  
 
 
 

 
12 maart 2014 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg wetsvoorstel rund-/melkveerechten
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:01:11
Bijlagen: 2013-03-26 Melkveerechten opties.doc

Bijdrage sectoren aan fosfaatproductie.doc

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

 
Onderwerp: Overleg wetsvoorstel rund-/melkveerechten
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.  
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• 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?  



 
 
 
 
 



 Fosfaatuitscheiding Percentage van totaal Fosfaatuitscheiding 
Toe-/afname 

fosfaatuitscheiding 

   (kg. per jaar) 2012 2012  (kg. per jaar) 2006  2006-2012 

Rundvee 90.200.000 53,6% 91.500.000 -1,4% 

Schapen en geiten 4.100.000 2,4% 4.300.000 -4,7% 

Paarden en pony's 2.500.000 1,5% 2.500.000 0,0% 

Varkens 42.900.000 25,5% 42.800.000 0,2% 

Pluimvee 27.300.000 16,2% 26.900.000 1,5% 

Konijnen en pelsdieren 1.400.000 0,8% 1.200.000 16,7% 

          

Totale veestapel 168.400.000 100,0% 169.200.000 -0,5% 

          

Rundvee, varkens en pluimvee samen   95,2% 95,3%   
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:02:02
Bijlagen: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid_MvR.DOC

Van: ) 
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 09:35
Aan:  
Onderwerp: RE: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid
Paar kleine dingetjes.

Van:  
Verzonden: dinsdag 29 maart 2011 20:17
Aan:
CC: 
Onderwerp: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid

Collega's,
op basis van stuurgroepvergadering de nota aangepast. zou naar beide bewindslieden
toe moeten. Graag nog een kritische blik of er geen fouten meer in staan (let op: niet de
bedoeling om nog dingen te gaan toevoegen of schrappen; de stuurgroep heeft
gesproken. gaat er nu om of uitspraken stuurgroep goed verwerkt zijn. Ik vraag ook nog
even bij  na of ik niks meer gemist heb.)
groet,
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Aan: 
Staatssecretaris Bleker 
Staatssecretaris Atsma 
  
 
Van: 
Directeur directie Agroketens en Visserij/EL&I 
Directeur Directie Duurzaam Produceren/I&M 
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Agroketens en Visserij 
Mest en Milieu 
  
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ  DEN HAAG 
POSTBUS 20401 
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Inleiding en advies 
Op 7 april a.s. is er een overleg gepland tussen u beiden over de kabinetsvisie 
lange termijn mestbeleid en volumebeheersing in de veehouderij vanaf 2015. Dit 
overleg vindt plaats om 18.00 uur en is zonder ambtelijke ondersteuning.  
 
Namens de ambtelijke stuurgroep die deze kabinetsvisie voorbereidt, verzoeken 
wij u om richtinggevende uitspraken te doen in reactie op de twee vragen 
hieronder en aan te geven of en zo ja wat uw wensen zijn voor het gesprek dat op 
19 april over hetzelfde onderwerp zal plaatsvinden (met ondersteuning).  
 
Bij beide vragen hieronder treft u een advies aan voor het antwoord. In de 
toelichting vindt u een verdere uitwerking van de adviezen. Wij verzoeken u aan 
te geven of u met de adviezen kunt instemmen.  
 
1. Is vanaf 2015 een beleidsinstrument nodig om de omvang van de 
mestproductie te beheersen?  
Advies: ja, want:  
- de verwachte groei van melkveehouderij en pluimveehouderij; 
- voortgaande vermindering van milieuemissies is nodig om binnen de milieu-

gebruiksruimte te blijven en te voldoen aan internationale verplichtingen; 
- toekomstig lagere gebruiksnormen leiden tot minder mestplaatsingsruimte; 
- hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk waardoor het stelsel 

van mestgebruiksnormen niet meer goed kan functioneren.  
Dát er een instrument nodig is, lijkt weinig omstreden: impliciet of expliciet 
veronderstellen de meeste politieke partijen (incl. de coalitie) en maatschappelijke 
belangenorganisaties dat dit er zal 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 om er voor te zorgen dat de landbouw 
produceert op wijze die de mogelijkheden van toekomstige generaties in 
stand houdt of zelfs verbetert. Mest is dan een product van waarde, waar 
boeren uit zichzelf efficiënt mee omgaan en waardoor dan tevens de noodzaak 
van volumebeleid vervalt. Hierdoor nemen milieuproblemen (o.a. vermesting 
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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 zeker 
tot en met 2017 het geval; daarom zijn regels inzake mestproductie en  
-gebruik voorlopig nodig. Voor wat betreft mestgebruik wordt onderzocht of op 
basis van goede landbouwpraktijk een eenvoudiger 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 
kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Ketenbinding en innovatie zal worden 
ondersteund.  
 
 
 
 
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 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 
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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: Campina-Melkunie, Rabobank, LEI, PBL). 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 
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/m3  
afzetkosten voor de veehouder). Scherpere fosfaatgebruiksnormen leiden de 
komende jaren tot een forse verkleining van de mestplaatsings-ruimte 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 volumeinstrument om te kunnen sturen op de ammoniak-
doelstellingen, 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) bij 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. 
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• 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. 

• 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 een 
koppeling van mestproductie aan grond en mestafzetmogelijkheden (grond, 
verwerking, export).  

 
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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Omschrijving van het onderzoek ‘Veehouderij binnen de Milieugebruiksruimte’

Aanleiding
 In 2015 vervallen de dierrechten en wordt de melkquotum afgeschaft

 Veehouderij produceert nu niet binnen de milieugebruiksruimte

 LNV vreest verdere overschrijding van de milieugebruiksruimte als genoemde instrumenten er niet meer 

zijn

Ambitie
 Ontwikkel opties voor sturingstrategieën en werk deze zodanig uit zodat de veehouderij in de toekomst 

binnen de milieugebruiksruimte produceert

 De uitkomst van het onderzoek moet LNV in staat stellen om het maatschappelijk debat rondom dit 

thema aan te gaan

Milieugebruiksruimte
 De milieugebruiksruimte voor de veehouderij is vertaald in de omvang van de veestapel waarbij 

emissies als gevolg van de productie binnen alle Europese en Nationale normen blijven die in 

milieubeleid zijn vastgelegd

 Bij wijziging van bovengenoemde normen in het milieubeleid verandert ook de milieugebruiksruimte
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Een meersporenstrategie maakt dat de veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte zal produceren

Het is de combinatie van sturingsstrategieën met aanvullende maatregelen en randvoorwaardelijke eisen 

aan de uitvoeringsinstantie(s) die betere garanties bieden om de veehouderij binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte te laten opereren.

Uitgangspunten bij de meersporenstrategie zijn:
 De milieugebruiksruimte is een „vast gegeven‟; afname van milieugebruiksruimte in de toekomst wordt verwacht!

 Taxatie van realiseerbaarheid van de maatregelen in 2015; er is gezocht naar balans tussen effectiviteit en 

innovatie!

Onderdelen van de meersporenstrategie zijn:
 Sturingsstrategieën, die er op gericht zijn dat de emissie van de veehouderij de milieugebruiksruimte 

niet zal overschrijden

 Aanvullende maatregelen, die er op gericht zijn om ruimte te creëren binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte

 Randvoorwaarden, die gericht zijn op borging van de uitvoering van de maatregelen door alle 

betrokkenen

Vanuit deze overwegingen komen we tot de volgende ordening van maatregelen…
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Meersporenstrategie voor regulering van de veehouderij in 2015

“De emissie van de veehouderij zal de 

milieugebruiksruimte niet overschrijden”

“Scheppen van ruimte binnen de 

beschikbare milieugebruiksruimte”

“Borgen van de uitvoering van de 

maatregelen door alle betrokkenen”

De combinatie van een sturingsstrategie met aanvullende maatregelen en randvoorwaarden 
voor de uitvoering biedt betere garanties om de veehouderij binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte te laten opereren

Sturingsstrategieën

A) Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten (middelvoorschrift)

B) Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)

(doelvoorschrift)

C) Sturing op omvang d.m.v. 
emissielabels 

(middelvoorschrift)

Aanvullende maatregelen
(niet limitatief)

1) Realiseren groei mestverwerkingscapaciteit

2) Veehouderij op basis van grondgebonden  
productie (met gesloten kringloop)

3) Realiseren van emissiearme agroparken en 
/ of LOGs

4) Outsourcing van de veestapel (semigratie)

5) Beperking aanvoer van krachtvoer, 
mengvoer en kunstmest

6) Loslaten van massaproductie en overgaan 
op duurzame luxe-producten

Randvoorwaarden

Modernisering 
informatiehuishouding

Risicogestuurd toezicht
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Sturing op omvang door middel van Dierrechten; ‘Ervaringen uit het verleden 

bieden garanties voor de toekomst’

Voor de varkens- en pluimveehouders is het instrument van dierrechten een bekend instrument. Bij het 

aanhouden van dit instrument na 2015 en het doortrekken naar andere diergroepen zoals de 

melkveehouderij zullen er een aantal verschillen optreden ten opzichte van het huidige instrument.

 Het voordeel van dierrechten is dat ze nu al bestaan en dus bekend zijn bij de sector, het is snel 

invoerbaar en het draagvlak voor de maatregel is bekend.

 Mogelijk nadeel is dat er geen tot weinig stimulans is voor innovatie en dat het systeem laag dynamisch 

is, innovatie stimulans moet uit aanvullende maatregelen komen.

Huidig systeem Voorgesteld systeem
Diersoort Varkens en pluimvee Alle

Stof Fosfaat Fosfaat

Plafond Historisch ontstaan Niveau 2002

Verhandelbaarheid Binnen diersoort (bv. varkensrechten) Meerdere opties:
* niet

* binnen diersoorten: dierrechten

* over alle diersoorten: fosfaatrechten

Schotten tussen regio's Niet meer Meerdere opties: 
* fosfaatrechten: wel/geen schotten

* dierrechten: wel/geen schotten

Flankerend milieubeleid Noodzakelijk Noodzakelijk
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Flankerend beleid nationaal en internationaal blijft noodzakelijk in combinatie 
met het systeem van dierrechten

Amm

Nit

ZMet

Fijn
Systeem 

van 
Dierrechten

Door het baseren van 
dierrechten op een 

nationaal plafond voor 
fosfaat- en stikstofexcretie 

is flankerend beleid 
onmisbaar om ook andere 

emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Sturing op emissie door middel van het Emissie Management Systeem (EMS); 
‘Leuker kunnen we het maken en ook makkelijker’

Een Emissie Management Systeem (EMS) is een systeem waarin alle, aan ondernemers beschikbaar 

gestelde, emissieruimtes zijn opgenomen en worden beheerd door de ondernemers en het bevoegd 

gezag. Het EMS bestaat uit een aantal onderdelen:

 Een Dashboard dat de situatie van de ondernemer schetst in het kader van zijn emissieruimtes;

 Een Emissie Marktplaats waar emissieruimte kan worden verhandeld;

 Een Emissie Rekenmodule waarmee investeringen kunnen worden afgewogen;

 Een Gegevensmanagementscherm waar de gegevens kunnen worden bekeken en / of gewijzigd;

 Een Emissieaangifte scherm waar de ondernemer zijn jaarlijkse emissie aangifte kan doen.

Belangrijkste uitgangspunten
 Emissie rekenmethodes dienen door sector te 

worden gedragen

 Meten van emissie moet in toekomst praktisch 

toepasbaar worden

De mogelijkheden van het EMS zijn veelzijdig. Zo kan het landbouwbreed worden toegepast 
(bijv. akkerbouw) en het biedt de flexibiliteit om individuele ondernemers tot 

milieuverantwoord gedrag aan te zetten
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De mogelijke werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer

Het EMS lijkt op reeds bestaande ontwikkelingen 

zoals het systeem Sea Delta (SRV Mineralen) en het 

managementsysteem dat in gebruik is bij varkens-

en pluimveehouders.

Het verschil tussen het EMS en bestaande systemen 

is dat het EMS allesomvattend is en daarmee alle 

emissies ondersteunt, waardoor de ondernemer een 

beter inzicht krijgt in diens milieubedrijfsvoering.

Achter het EMS zit een moderne 

gegevenshuishouding die veel bestaande gegevens 

direct beschikbaar stelt aan de ondernemer en de 

uitvoerende instanties in staat stelt hun taak 

effectiever en efficiënter uit te voeren.
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Het EMS biedt de overheid overzicht in de status van de milieugebruiksruimte 
en stelt deze in staat om de sturen

EMS

Natura2000

…

125% 105% 92% 93% 91% 76% 81%110%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

De overheid kan de ondernemers een jaarlijkse 

target geven van bijv. 1 á 2 % reductie op 

bepaalde emissies om zo de totale 

gebruiksruimte (of per regio) beter te beheersen.

Ook kan ze hierin differentiëren om bepaalde 

ontwikkelingen te stimuleren zoals 

duurzaamheid of dierenwelzijn.

Het EMS zal de overheid een overzicht geven 

van de beschikbare en gebruikte 

milieugebruiksruimte op landelijk, regionaal, 

lokaal en bedrijfsniveau.

Emissie totalen 2010 geheel Nederland
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Flankerend beleid nationaal en internationaal is niet langer noodzakelijk om 
emissies te beperken door sturing middels het EMS

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het opleggen van een 
emissieruimte per 

emissietype is flankerend 
beleid niet langer 

noodzakelijk om andere 
emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Sturing op omvang door middel van het Dierrechten Emissie Label SYsteem
(DELSY); ‘Dierrechten 2.0’

Het DELSY is een systeem waarbij de ondernemers gereguleerd worden op basis van het 

dierrechtenmodel en daarmee de fosfaatemissie. Dit wordt aangevuld met emissielabels gebaseerd op 

ammoniak die ervoor zorgen dat ammoniak-emissiereductie door individuele ondernemers beloond kan 

worden met productiegroei.

In feite neemt hoofdmaatregel C alle uitgangspunten van hoofdmaatregel A integraal over met enkele 

verschillen:

 Het flankerende beleid blijft grotendeels van kracht, echter het flankerende beleid met betrekking tot 

ammoniak kan vervallen

 Emissie rekenmethodes m.b.t. ammoniak dienen door sector te worden gedragen

 Ondernemer kan bij getoonde innovatie beloond worden door middel van het aantal dieren die de 

ondernemer mag houden

DELSY leunt op een aantal bestaande methodes, namelijk die van dierrechten en (energie)labeling. Vooral 
het systeem van dierrechten dat beproeft is in de veehouderij kan rekenen op zowel voorstanders als 

tegenstanders. De tegenstanders zouden door deze nieuwe doorontwikkeling naar labeling wellicht hun 
grootste weerstand verliezen, namelijk die van het ontbreken van innovatieve stimulans en mogelijkheid 

voor productiegroei.
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De werking van het DELSY is helder en eenvoudig, maar slechts innovatie 
stimulans voor de ammoniak uitstoot

Een aantal uitgangspunten:

 Het aantal dieren is gebaseerd op fosfaat

 Het label is gebaseerd op ammoniak

 Als een ondernemer een besparende 

maatregel treft, bv voeding, dan kan de 

ondernemer hier punten mee verdienen

 Bij een positieve som zal de ondernemer in 

een hogere label komen en meer dieren 

mogen gaan houden en andersom

 De criteria, punten en percentages zijn 

voorbeelden

B C GD E FA
Score +30/+25 +24/+15 +14/+6 +5/-5 -6/-14 -15/-24 -25/-30

Melkvee +15% +10% +5% = -5% -10% -15%

Varkens +20% +15% +8% = -8% -15% -20%

Pluimvee +25% +20% +10% = -10% -20% -25%

Criterium Score

Voeding -10 / + 10

Stalsysteem -10 / + 10

Mesttoediening / 
Wijze van 
mestverwerking

-10 / + 10
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Flankerend beleid nationaal en internationaal blijft noodzakelijk op alle 
emissies, behalve Fosfaat en Ammoniak

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het koppelen van 
labels aan het instrument 

van dierrechten kan 
flankerend beleid op het 
gebied van ammoniak 

vervallen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Aanvullende maatregelen scheppen ruimte binnen de beschikbare 
milieugebruiksruimte

Mestverwerking;
‘Spoedig van overschot naar schaarste’

Grondgebonden productie;
‘Productie op grond van draagkracht’

Agroparken en LOGs;
‘Nieuwe ruimte voor ontwikkeling’

Loslaten massaproductie
‘Van supersized naar high quality’

Minder krachtvoer, mengvoer en kunstmest;
‘Mest meer milieuvriendelijk’

Semigratie;
‘The best of both worlds’
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Andere 
DB Generieke Gegevens

Specifieke Gegevens

Sturingsstrategieën hebben ondersteuning nodig om goed te kunnen 
functioneren, een modernisering van de gegevens huishouding is de 
belangrijkste randvoorwaarden voor succes

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

Van der Berg

95

1 stal

Enkelvoudig inwinnen, meervoudig gebruiken!

Andere 
DB (bijv. 

BAG)

= eenduidig gegevens gebruik voor alle ondersteunende 
functies (1maal inwinnen, 50+maal gebruiken
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Door modernisering van de gegevenshuishouding kan de beweging gemaakt 
worden van toezicht naar ‘Risicogestuurd Toezicht’

Risicogestuurd toezicht is het richten van toezicht en de daar 

op volgende handhaving op die actoren in de markt waar het 

risico op het niet naleven van de wet- en regelgeving het 

hoogst is.

In essentie houdt dit in dat het toezicht en de daar op 

volgende handhaving efficiënter en effectiever ingezet zal 

worden door de „goede‟ ondernemers minder in de gaten te 

houden en de „minder goede‟ ondernemers meer te 

controleren.

Risicogestuurd toezicht is niet nieuw! Ook nu kan dit al 

worden uitgevoerd. Echter zonder de juiste 

gegevenshuishouding is het effect vertroebeld en de kans op 

fouten te groot.

Risicogestuurd toezicht kan de beschikbare middelen voor 

toezicht en handhaving efficiënter benutten.

Minder toezichtslasten voor de ‘goede’ ondernemers en meer druk op de ‘minder goede’ ondernemers. 

Efficiënter en effectiever gebruik van middelen voor de uitvoerende diensten.

Ondernemers

Effect = 
Middelen  
worden 

verdeeld over 
100% populatie

Minder goede 
ondernemers

Goede 
ondernemers

Effect= Middelen kunnen op kleiner 
gedeelte van de populatie 

geconcentreerd worden (daar waar 
de risico’s zitten)





Bijlage: Stuurgroeppresentatie Veehouderij
binnen de Milieugebruiksruimte

d.d. 14 januari 2010
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Omschrijving van het onderzoek ‘Veehouderij binnen de Milieugebruiksruimte’

Aanleiding
 In 2015 vervallen de dierrechten en wordt de melkquotum afgeschaft

 Veehouderij produceert nu niet binnen de milieugebruiksruimte

 LNV vreest verdere overschrijding van de milieugebruiksruimte als genoemde instrumenten er niet meer 

zijn

Ambitie
 Ontwikkel opties voor sturingstrategieën en werk deze zodanig uit zodat de veehouderij in de toekomst 

binnen de milieugebruiksruimte produceert

 De uitkomst van het onderzoek moet LNV in staat stellen om het maatschappelijk debat rondom dit 

thema aan te gaan

Milieugebruiksruimte
 De milieugebruiksruimte voor de veehouderij is vertaald in de omvang van de veestapel waarbij 

emissies als gevolg van de productie binnen alle Europese en Nationale normen blijven die in 

milieubeleid zijn vastgelegd

 Bij wijziging van bovengenoemde normen in het milieubeleid verandert ook de milieugebruiksruimte
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Leeswijzer bij deze presentatie

Middels het ordeningsmodel wordt de meersporenstrategie uiteen gezet. Dit vormt het geheel aan 

strategieën, maatregelen en randvoorwaarden die samen ervoor zullen zorgen zodat de veehouderij 

binnen de milieugebruiksruimte zal opereren

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke sturingsstrategieën, waarvan er straks één in 

gebruik genomen zal worden

Daarna wordt kort ingegaan op de aanvullende maatregelen die de sturingsstrategieën ondersteunen 

door meer ruimte te creëren in de milieugebruiksruimte

Tenslotte worden randvoorwaarden beschreven die de uitvoering van het beleid borgen.



Het ordeningsmodel
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Het ordeningsmodel is gebaseerd op de volgende overwegingen

 De milieugebruiksruimte is een „vast gegeven‟

- afname van milieugebruiksruimte in de toekomst wordt verwacht!

 Taxatie van realiseerbaarheid van de maatregelen in 2015

- er is gezocht naar balans tussen effectiviteit en innovatie!

Meersporenstrategie:
 De sturingsstrategieën zijn er op gericht dat de emissie van de veehouderij de milieugebruiksruimte niet 

zal overschrijden

 De aanvullende maatregelen zijn er op gericht om ruimte te creëren binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte

 De randvoorwaarden zijn gericht op borging van de uitvoering van de maatregelen door alle 

betrokkenen

Vanuit deze overwegingen komen we tot de volgende ordening van maatregelen…
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Meersporenstrategie voor regulering van de veehouderij in 2015

“De emissie van de veehouderij zal de 

milieugebruiksruimte niet overschrijden”

“Scheppen van ruimte binnen de 

beschikbare milieugebruiksruimte”

“Borgen van de uitvoering van de 

maatregelen door alle betrokkenen”

Een combinatie van maatregelen biedt betere garanties om de veehouderij binnen 
de beschikbare milieugebruiksruimte te laten opereren

Sturingsstrategieën

A) Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten (middelvoorschrift)

B) Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)

(doelvoorschrift)

C) Sturing op omvang d.m.v. 
emissielabels 

(middelvoorschrift)

Aanvullende maatregelen
(niet limitatief)

1) Realiseren groei mestverwerkingscapaciteit

2) Veehouderij op basis van grondgebonden  
productie (met gesloten kringloop)

3) Realiseren van emissiearme agroparken en 
/ of LOGs

4) Outsourcing van de veestapel (semigratie)

5) Beperking aanvoer van krachtvoer, 
mengvoer en kunstmest

6) Loslaten van massaproductie en overgaan 
op duurzame luxe-producten

Randvoorwaarden

Modernisering 
informatiehuishouding

Risicogestuurd toezicht



Hoofdmaatregel A; Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten
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Het instrument dierrechten; ‘Ervaringen uit het verleden bieden garanties voor 

de toekomst’

Voor de varkens- en pluimveehouders is het instrument van dierrechten een bekend instrument. Bij het 

aanhouden van dit instrument na 2015 en het doortrekken naar andere diergroepen zoals de 

melkveehouderij zullen er een aantal verschillen optreden ten opzichte van het huidige instrument.

Huidig systeem Voorgesteld systeem
Diersoort Varkens en pluimvee Alle

Stof Fosfaat Fosfaat

Plafond Historisch ontstaan Niveau 2002

Verhandelbaarheid Binnen diersoort (bv. varkensrechten) Meerdere opties:

* niet

* binnen diersoorten: dierrechten

* over alle diersoorten: fosfaatrechten

Schotten tussen regio's Niet meer Meerdere opties: 

* fosfaatrechten: wel/geen schotten

* dierrechten: wel/geen schotten

Flankerend milieubeleid Noodzakelijk Noodzakelijk



26Copyright © 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 februari 2010

Voordelen, nadelen en aandachtspunten van het instrument van dierrechten

Voordelen zijn:

 Sluit aan op bekende praktijk

 Snel invoerbaar

 Eenvoudig te handhaven

 Draagvlak voor maatregelen bekend

Mogelijke nadelen zijn:

 Geen stimulans voor innovatie

 Lage dynamiek

 Innovatiestimulans moet komen uit aanvullende maatregelen

Aandachtspunten:

 Hoe het nieuwe instrument in te voeren?

 Totaal moet onder plafond 2002 blijven

 Nieuwe rechten voor alle diersoorten of varkens- en pluimveerechten handhaven en voor overige diersoorten

rechten uitgeven?

 Om ook de andere milieueffecten van de veehouderij te beheersen zoals ammoniak, fijnstof en andere 

emissies, is het noodzakelijk om naast het instrument van dierrechten flankerend beleid te voeren.
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Effecten van het instrument dierrechten voor ondernemers, overheid en de 
maatschappij
Ondernemer

 Weinig verandering voor varkens- en pluimveehouders

 Wel voor melkveehouders, maar mogelijk klein: melkquotum vervangen door dierrecht

 Overige veehouders: krijgen te maken met een nieuw instrument

 Flankerend milieubeleid blijft nodig

 Effect groter indien rechten verhandelbaar zijn tussen diersoorten

Overheid

 Relatief weinig verandering

Maatschappij

 Neutraal

 Positief: voorkomt groei veestapel

 Negatief: nieuw instrument leidt niet tot grote veranderingen milieu

Doordat het instrument van dierrechten een bekend instrument is zal het op voorstanders, maar ook 
tegenstanders kunnen rekenen
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met het systeem van 
dierrechten

Amm

Nit

ZMet

Fijn
Systeem 

van 
Dierrechten

Door het baseren van 
dierrechten op een 

nationaal plafond voor 
fosfaat- en stikstofexcretie 

is flankerend beleid 
onmisbaar om ook andere 

emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Hoofdmaatregel B; Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)
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Introductie van een Emissie Management Systeem (EMS); het beheren van de 
beschikbare milieugebruiksruimte

Een Emissie Management Systeem (EMS) is een systeem waarin alle, aan ondernemers beschikbaar 

gestelde, emissieruimtes zijn opgenomen en worden beheerd door de ondernemers en het bevoegd 

gezag. Het EMS bestaat uit een aantal onderdelen:

 Een Dashboard dat de situatie van de ondernemer schetst in het kader van zijn emissieruimtes;

 Een Emissie Marktplaats waar emissieruimte kan worden verhandeld;

 Een Emissie Rekenmodule waarmee investeringen kunnen worden afgewogen;

 Een Gegevensmanagementscherm waar de gegevens kunnen worden bekeken en / of gewijzigd;

 Een Emissieaangifte scherm waar de ondernemer zijn jaarlijkse emissie aangifte kan doen.

Uitgangspunten

 EMS kan grotendeels het milieuflankerende 

beleid vervangen

 Landbouwbrede toepassing is mogelijk (bv. 

akkerbouw)

 Ondernemers kunnen een collectief vormen 

waardoor de emissieruimtes van deze

ondernemers kunnen worden opgeteld

 Emissie rekenmethodes dienen door sector te 

worden gedragen

 Meten van emissie moet in toekomst praktisch 

toepasbaar worden
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Effecten van een EMS voor ondernemers, overheid en de maatschappij
Ondernemer

 Aanzienlijke regeldruk vermindering voor bedrijven door grotendeels afschaffen van (milieu) flankerend beleid

 Groei van de productie voor individuele ondernemer wordt mogelijk door innovatie en ondernemerschap

 Het instrument heeft de flexibiliteit om rekening te houden met specifieke individuele omstandigheden

Overheid

 De ondernemer zal zelf de druk op de milieugebruiksruimte laten afnemen door een direct stimulerend effect op diens 

bedrijfsvoering

 Het instrument biedt dankzij de flexibiliteit de mogelijkheid om individuele ondernemers tot milieuverantwoord gedrag 

aan te zetten

 Reductie van bestuurlijke kosten door grotendeels afschaffen van (milieu) flankerend beleid

Maatschappij

 Krachtig middel om negatieve milieueffecten van de veehouderij te beheersen en daarmee het draagvlak voor de 

veehouderij te vergroten

 Optimale balans (stuurbaar) tussen „People – Planet – Profit – Animal‟

Een EMS zal de overheid in staat stellen om te sturen op de mate waarin de veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte zal opereren
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Login

123456789DigiD:

********Wachtwoord:

De overheid beschikt reeds over een groot aantal gegevens over de veehouderij. Deze gegevens zijn 

vaak opgeslagen bij diverse instanties en in diverse systemen.

Door deze gegevens te koppelen aan een voor de ondernemer herkenbaar gebruiksnummer kan het EMS 

gegevens vanuit diverse bronnen gebruiken om de ondernemer en de overheid van dienst te zijn.

Het begint daarom met het inloggen op het EMS, bijvoorbeeld door middel van het Bedrijfsservice 

nummer…
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Dashboard

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

BSN: 123456789

Datum: 08-04-2010

Uw emissieprognose per einde periode:

Uw emissie per 08-04-2010:

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard
Het Dashboard geeft de 

ondernemer in één oogopslag 

weer wat zijn huidige 

emissieverbruik is en wat de 

emissieprognose voor het einde 

van het emissiejaar zal zijn.

De ondernemer kan zien welke 

emissie voorraden onder druk 

staan en welke minder of niet.

De ondernemer kan vroegtijdig 

mogelijke overschrijdingen 

signaleren en actie ondernemen.

De ondernemer kan per emissie 

informatie bekijken op basis 

waarvan de ondernemer keuzes 

kan maken. 

34 37% 20% 27%
7% 15% 18% 28%34%

Fosfaat waarschuwing!

Optioneel: 

maakt 

berekenen 

complexer
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Dashboard (waarschuwing en informatie)

Uw beschikbare fosfaat emissieruimte zal 

per 31-12-2010 worden overschreden. U 

kunt de volgende maatregelen nemen:

 U kunt emissieruimte bijkopen op de 

emissie marktplaats

 U kunt in de emissie rekenmodule 

berekenen op welke wijze u emissie 

kunt reduceren

 U kunt voor advies contact opnemen 

met de dienst …

Waarschuwing!

CO2 ruimte informatie

 Op basis van het huidige verbruik zal bij de emissieaangifte 78% van de beschikbare CO2 ruimte gebruikt zijn

 22% van de beschikbare CO2 emissieruimte is beschikbaar voor productiegroei of verhandelbaar op de emissie marktplaats

 De basis voor het CO2 emissie verbruik is het CO2 rekenmodel. Voor de achterliggende berekeningen klik hier

Tip: Volg de nieuwe ontwikkelingen voor de reductie van CO2 emissies op het emissieforum/CO2.

Optioneel: 

maakt 

berekenen 

complexer
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Basisgegevens bekijken / wijzigen

Basisgegevens

Naam: Boer N. Peters wijzigen

Plaats: Deurne wijzigen

Gebiedscode: 32B wijzigen

BSN: 123456789 wijzigen

Datum: 08-04-2010 wijzigen

Wachtwoord: ******** wijzigen

Dierentype en ras: Melkvee, Holsteiner wijzigen

Dierenaantallen: 110 wijzigen

Voeding: Krachtvoer X10v wijzigen

Stalsysteem: BCK11 wijzigen

Mestverwerking: Grondgebonden wijzigen

Ingangsdatum:
 Vandaag



MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboardDe ondernemer kan in het 

basisgegevens scherm zijn 

gegevens wijzigen, 

bijvoorbeeld na de aanschaf 

van een nieuwe stal of bij 

veranderingen in zijn 

dierenaantallen (gemiddelde 

per jaar).

De ondernemer geeft aan per 

wanneer de wijzigingen in 

moeten gaan zodat de 

gegevens op het dashboard 

hier ook direct op worden 

aangepast.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
rekenmodule

Emissie rekenmodule
Uitgangspositie Scenario wijziging

Dierentype en ras: Melkvee, Holsteiner

Dierenaantallen: 110

Voeding: Krachtvoer X10v

Stalsysteem: BCK11

Mestverwerking: Grondgebonden

Uitgangspositie

(per einde jaar)

Scenario wijziging

(per einde jaar)

100

Lijnzaad1

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

95% 49% 64% 22% 45% 59% 39%89%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard
In de rekenmodule kan de 

ondernemer  op basis van 

scenario's bekijken wat 

mogelijke wijzigingen voor 

een effect zullen hebben op 

de beschikbare 

emissieruimtes.

De ondernemer kan zo goed 

zien wat het effect zal zijn van 

overgaan op nieuwe voeding 

of een nieuwe stal. Ook het 

effect van de toename of 

afname van dieren zijn hierin 

weer te geven.

Maar wat als de ondernemer 

een innovatief idee heeft dat 

emissie kan reduceren maar 

het staat niet in de lijst…
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
rekenmodule (App Store® principe)

…een ondernemer kan een innovatieve ontwikkeling dat emissie kan reduceren, laten opnemen in de 

rekenmodule middels het Apple® App Store® platformprincipe

De ondernemer ontwikkelt een nieuw instrument, dit kan bijvoorbeeld zijn:

 Een nieuw type voeding

 Een nieuw type stal

 Een nieuw type afzuiging

 etc…

Het nieuwe instrument wordt beoordeeld door het bevoegd gezag en de emissie waardes worden 

bepaald / gecontroleerd. Indien akkoord, wordt het instrument toegelaten tot de rekenmodule en 

opgenomen in het EMS. De toelatingseisen voor opname in het EMS moeten transparant en toegankelijk 

zijn. De kosten voor toelating en testen moeten voor een ondernemer draagbaar zijn of mogelijk worden 

gesubsidieerd (hier zouden investeringsmaatschappijen tevens in geïnteresseerd kunnen zijn).

De ondernemer of ondernemers kunnen deze instrumenten vermarkten wat extra inkomsten kan 

genereren.

Apple is a registered trademark of Apple INC.

App Store is a registered trademark of Apple INC.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
Marktplaats

Beschikbare emissieruimte voor gebiedscode 32B:

Op basis van:
N = Nationaal
R = Regionaal
L = Lokaal

Ruimte vergroten
Koopaanbod

Leaseaanbod

Ruimte verkleinen
Te koop aanbieden

Ter lease aanbieden

96% 54% 92% 56% 28% 76% 81%82%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

R RL LN LL R

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboardDe Emissie Marktplaats is 

een omgeving van vraag en 

aanbod voor en door 

ondernemers.

In één overzicht ziet de 

ondernemer de beschikbare 

emissieruimte voor het 

gebied waar de ondernemer 

is gevestigd. Sommige 

emissies zijn lokaal bepaald 

andere zijn regionaal of 

nationaal bepaald.

De beschikbare ruimte wordt 

bepaald door datgene dat 

door andere ondernemers 

wordt aangeboden op de 

marktplaats.



39Copyright © 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 februari 2010

De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
Marktplaats (voorbeeld)

Fijnstof ter lease aanbieden
Lokaal: 32B (Deurne e.o.)

Hoeveelheid:
Periode:
 Maand
 Kwartaal
 Jaar

Prijs p/kg excl. BTW.:

230kg

€ 5,00

Ammoniak koopaanbod
Regio: Noord Brabant

Aanbieders:
Boer W. Simons 25kg

Boer K. Boersma 121kg

Boer D. Karels 55kg

…

De ondernemer kan in de Emissie 

Marktplaats zijn emissieruimte 

vergroten of verkleinen.

Vergroten houdt in dat de 

ondernemer emissieruimte bij zal 

kopen of leasen.

Verkleinen houdt in dat de 

ondernemer een gedeelte van zijn 

ruimte zal verkopen of ter lease zal 

aanbieden.

Door bij het vergroten van de emissieruimte, één van de emissie soorten te 

kiezen zal men direct in het aanbod scherm voor die emissie terechtkomen.

Door bij het verkleinen van de emissieruimte, één van de emissie soorten te 

kiezen zal men de criteria voor de verkoop of lease kunnen invullen zoals 

prijs en termijn (bij lease).

Uiteraard kan met geen ruimte verkleinen die men niet heeft!

Men kan alleen vergroten als op basis van de gebiedscode blijkt dat er ook 

ruimte beschikbaar is in het collectief.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Emissieaangifte

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

BSN: 123456789

Datum: 1-1-2011

Uw emissie per 31-12-2010:

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard

Verstuur Aangifte

Overzicht 2010:
 20-01-2010: 15 koeien Holsteiner erbij

 23-04-2010: van krachtvoer X10v naar X11z

 12-11-2010: 360kg mest geëxporteerd naar Duitsland

…

Doordat de ondernemer het gehele 

jaar het systeem heeft bijgehouden 

indien er wijzigingen waren kan de 

ondernemer met één druk op de knop 

zijn emissieaangifte versturen.

De ondernemer ziet zijn 

emissieverbruik en een overzicht van 

alle ontwikkelingen die in de aangifte 

zijn meegenomen. De ondernemer 

controleert de aangifte en verstuurt 

deze.

Wat er moet gebeuren met 

overschrijdingen van emissies is iets 

wat nader bepaald dient te worden. 

Gedacht kan worden aan een boete of 

een korting op de emissieruimte voor 

het volgende jaar. Ook valt te denken 

aan het bieden van coaching aan de 

ondernemer om herhaling tegen te 

gaan.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de overheid – Business 
Intelligence

EMS

Natura2000

…

De overheid beschikt nu en straks over 

samenhangende gegevens. Eén zo‟n 

gegevensverzameling zal het EMS zijn.

Het EMS zal de overheid een overzicht geven 

van de beschikbare en gebruikte 

milieugebruiksruimte op landelijk, regionaal, 

lokaal en bedrijfsniveau.

125% 105% 92% 93% 91% 76% 81%110%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

De overheid kan de ondernemers een jaarlijkse 

target geven van bijv. 1 á 2 % reductie op 

bepaalde emissies om zo de totale 

gebruiksruimte (of per regio) beter te beheersen.

Ook kan ze hierin differentiëren om bepaalde 

ontwikkelingen te stimuleren zoals 

duurzaamheid of dierenwelzijn.

Emissie totalen 2010 geheel Nederland
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met EMS

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het opleggen van een 
emissieruimte per 

emissietype is flankerend 
beleid niet langer 

noodzakelijk om andere 
emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Hoofdmaatregel C; Sturing op omvang d.m.v. emissielabels 
(middelvoorschrift)
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Introductie van het Dierrechten Emissie Label SYsteem (DELSY); 
‘Dierrechten 2.0’

Het DELSY is een systeem waarbij de ondernemers gereguleerd worden op basis van het 

dierrechtenmodel en daarmee de fosfaatemissie. Dit wordt aangevuld met emissielabels gebaseerd op 

ammoniak die ervoor zorgen dat ammoniakemissiereductie door individuele ondernemers beloond kan 

worden met productiegroei.

In feite neemt hoofdmaatregel C alle uitgangspunten van hoofdmaatregel A integraal over met enkele 

verschillen:

 Het flankerende beleid blijft grotendeels van kracht, echter het flankerende beleid met betrekking tot 

ammoniak kan vervallen

 Emissie rekenmethodes m.b.t. ammoniak dienen door sector te worden gedragen

 Ondernemer kan bij getoonde innovatie beloond worden door middel van het aantal dieren die de 

ondernemer mag houden

DELSY leunt op een aantal bestaande methodes, namelijk die van dierrechten en (energie)labeling. Vooral 
het systeem van dierrechten dat beproeft is in de veehouderij kan rekenen op zowel voorstanders als 

tegenstanders. De tegenstanders zouden door deze nieuwe doorontwikkeling naar labeling wellicht hun 
grootste weerstand verliezen, namelijk die van het ontbreken van innovatieve stimulans en mogelijkheid 

voor productiegroei.
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Effecten van het DELSY voor ondernemers, overheid en de maatschappij

Ondernemer

Het hanteren van emissielabels op de bedrijfsvoering kan tot extra regeldruk leiden

Groei van de productie zal mogelijk worden door ammoniak emissie verlagende maatregelen te treffen

Overheid

De ondernemer zal zelf de druk op de ammoniak norm laten afnemen door een direct stimulerend effect 

op diens bedrijfsvoering

Maatschappij

Mogelijke verbetering van het milieu door milieubesparende maatregelen door ondernemers

Het DELSY zal de overheid in staat stellen om sturing toe te passen op dieraantallen, maar nog steeds een 
stimulans te bieden voor innovatie vanuit de ondernemer (zie het alleen op het gebied van ammoniak)
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De werking van het DELSY

Een aantal uitgangspunten:

 Het aantal dieren is gebaseerd op fosfaat

 Het label is gebaseerd op ammoniak

 Als een ondernemer een besparende 

maatregel treft, bv voeding, dan kan de 

ondernemer hier punten mee verdienen

 Bij een positieve som zal de ondernemer in 

een hogere label komen en meer dieren 

mogen gaan houden en andersom

 De criteria, punten en percentages zijn 

voorbeelden

B C GD E FA
Score +30/+25 +24/+15 +14/+6 +5/-5 -6/-14 -15/-24 -25/-30

Melkvee +15% +10% +5% = -5% -10% -15%

Varkens +20% +15% +8% = -8% -15% -20%

Pluimvee +25% +20% +10% = -10% -20% -25%

Criterium Score

Voeding -10 / + 10

Stalsysteem -10 / + 10

Mesttoediening / 
Wijze van 
mestverwerking

-10 / + 10
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met DELSY

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het koppelen van 
labels aan het instrument 

van dierrechten kan 
flankerend beleid op het 
gebied van ammoniak 

vervallen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Aanvullende Maatregelen



49Copyright © 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 februari 2010

Mestverwerkingscapaciteit
- implementatie van mestverwerkingsmethodes door actief 

mestverwerkingstechnieken (o.a. installaties) te realiseren 

(stimuleren innovatie en implementatie)

- mestbewerking leidt tot toename mogelijkheden 

verhandelbaarheid en toepassing: mestscheiding levert 

verschillende stoffen met verschillende concentraties aan 

gehalten op, de mogelijkheid van „bemesting op maat‟ komt 

hierdoor in beeld (1)

- bewerkte/verwerkte mest breder toepassen: ook buiten 

landbouw, binnen en buiten Nederland (fosfaatschaarste in 

de (nabije) toekomst leidt spoedig tot nieuwe 

grondstofmarkt)

1: Mest: spoedig van overschot naar schaarste (a)

(1) “Mestscheiding op melkveebedrijven; resultaten van MOIEDIK, Mobiele Mestscheiding in Dik en Dun”, Verloop et al, Plan Research International B.V., Wageningen, september 2009. Zie ook voor 

verdere informatie en nieuwste ointwikkelingen http://www.mestverwerken.wur.nl/

Mestverwerking in de varkenssector
Wat beoogt het? 

- Praktijk stimuleren tot innovatie in mestverwerking en vergroting mestverwerkingscapaciteit door: 

• belemmeringen op vlak van vergunningen weg te nemen en (tijdelijke) vrijstelling van overige stelsels, zoals dierrechten, voor groeiende 

bedrijven met mestverwerkingscapaciteit

• stimuleren kennisdoorstroming tussen de wetenschap en praktijk en (tijdelijke) innovatiegelden

• statiegeld op stikstof en fosfaat

• maximale inzet van mestverwerking kan i.c.m. andere maatregelen leiden tot bereiken doelstellingen MGR (aanname: mestverwerking wordt 

maximaal ingezet m.n. t.b.v. verlaging fosfaatemissie, maar ook effect op ammoniak, nitraat en lachgas (afkomstig uit de bodem) 
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Voordelen: 

• is toekomstgericht, anticipeert op verwachte 

fosfaatschaarste (elders in Europa/wereld)

• biedt flexibiliteit aan bedrijven met groeiwens

• markt kan worden aangezet tot innovatie: 

stimulans tot maatschappelijk verantwoord 

ondernemen

• Kansen voor mestverwerkende industrie

Nadelen: 

• restproducten hebben soms (nog) geen 

bestemming/zijn onbruikbaar

• investeringen zijn noodzakelijk

• innovaties hebben soms meer tijd nodig

• geen stimulans om het dierenwelzijn te 

vergroten, dieren blijven in (emissiearme) 

stallen

1: Mest: spoedig van overschot naar schaarste (b)

Investeren in mestverwerking levert niet alleen voordelen op milieugebied op maar zorgt ook voor een
versterking van een duurzame economische activiteit

Mestschroefpersfilter
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Veehouderij op basis van grondgebonden productie
- gesloten kringloop op Europees niveau d.m.v. agrarische productie op grondgebonden wijze

- individuele bedrijfsuitbreiding toegestaan op basis van verantwoording duurzame bestemming afvalproducten 

(mest, op eigen gronden/via mestverwerking) voor 100% van het deel dat men uitbreidt, en voor xx% (bijv. 40%) 

van het huidige deel van het bedrijf

- agrarische (dierlijke) productie op basis van draagkracht (voedsel) agrarische gronden (geen grondstoffeninvoer 

van buiten Europa) 

Wat beoogt het? 
- Een agrarische sector gebaseerd op het Cradle-to-cradle-principe (C2C) (vorming van kringloop tussen 

afval/reststoffen en voedsel)

- Op Europees niveau bereikt men de doelstellingen voor de MGR

- Bedrijfsuitbreidingen gaan altijd gepaard met een verbetering van de situatie voor de MGR (men moet alle mest van 

het nieuwe - en een deel van de mest van het bestaande - bedrijfsdeel duurzaam verwerken)

2: Productie op grond van draagkracht (a)
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Voordelen
- agrarische sector wordt gestimuleerd tot innovatie, denken in gesloten kringlopen wordt gestimuleerd

- milieuproblemen worden niet alleen op een nationaal, maar ook op een Europees niveau opgelost

- Dierenwelzijn kan toenemen, door een grondgebonden productie nemen de veedichtheden af en ontstaat meer 

mogelijkheden voor bijv. beweiding

- bedrijven met veel grond (vooral rundveehouders) kunnen op bedrijfsniveau relatief gemakkelijk een sluitende 

kringloop maken

Nadelen
- behoud van omvang huidige veestapel (op nationaal niveau) is misschien niet haalbaar (dus krimp is 

noodzakelijk)

- vereist hoge mate van samenwerking tussen Europese landen (faalfactor)

- mogelijk complex systeem t.b.v. aantonen verantwoorde duurzame bestemming mest

- Intensieve veehouderij heeft minder mogelijkheid tot uitbreiding wegens gebrek aan grond

2: Productie op grond van draagkracht (b)

Grondgebonden productie stimuleert een duurzame landbouwsector maar vereist radicale beleidskeuzes op 
Europees niveau
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Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte door realiseren van 

emissiearme agroparken:

- Grootschalige, agrarische high-tech parken nabij infrastructurele knooppunten (haven Rotterdam, 

Schiphol) of multifunctionele parken op het platteland

- Technologische innovatie voor belangrijk deel gericht op reductie emissies

Voordelen (1)

- Gesloten kringlopen tussen de activiteiten binnen het agropark („cradle-to-cradle‟) betekent een

verminderde druk op de milieugebruiksruimte

- Vermindering transport door clustering activiteiten en nabijheid infrastructurele knooppunten

- Kwaliteitsimpuls platteland: meer ruimte voor recreatie, natuurbeheer, extensieve veehouderij

- Verhoging dierenwelzijn: vanuit bedrijfseconomisch oogpunt meer mogelijkheden voor welzijn (2)

- Vermindering kans op uitbraak besmettelijke veeziekten door gesloten karakter agroparken (3)

- Kloof tussen producent en consument wordt gedicht: transparante en toegankelijke parken tonen

eerlijk aan de consument hoe voedsel wordt geproduceerd

- Creatie van economische en maatschappelijke winst: Nederland kan hierin voorop lopen en een

competitief voordeel behalen

Nadelen:

- Maatschappelijke weerstand (bijvoorbeeld vanuit perspectief van ruimtelijke ordening, 

dierenwelzijn)

- Praktische uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, 

wisselwerking tussen de verschillende overheden etc.)

3: Nieuwe ruimte voor ontwikkeling (a)

(1) “Agroparken. Het concept, de ontvangst, de praktijk”. Rapport Innovatienetwerk, augustus 2005.

(2) “Animal Care. Dierengezondheid en dierenwelzijn in ruimtelijke clusters”, Rapport InnovatieNetwerk, december 2003.

(3) idem.

Toekomstvisie agropark 
in de Rotterdamse haven

‘Varkensflat’
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 Landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs):
- Speciaal daartoe aangewezen gebieden waar intensieve veehouderijbedrijven kunnen groeien

- Bedoeld om de sector economisch te versterken en tegelijkertijd intensieve veehouderij minder dicht bij

natuurgebieden en woonkernen te doen plaatsvinden

- Lijkend op de agroparken maar minder „futuristisch‟ en meer een reguliere concentratie van agrarische bedrijven

- De voor- en nadelen van de LOGs lijken daarmee op die van de agroparken, inclusief de maatschappelijke

weerstand.

3: Nieuwe ruimte voor ontwikkeling: (b)

Agroparken bieden belangrijke voordelen op de terreinen People – Planet – Profit – Animal maar 
maatschappelijke weerstand en praktische uitvoerbaarheid maken ze tot een lange termijn oplossing. 

LOGs bieden deze vergelijkbare voordelen, maar in mindere mate.
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Semigratie is:

- Het verplaatsen van (een gedeelte) van de productie naar het buitenland terwijl in Nederland 

nog steeds kantoor wordt gehouden

- Wordt eveneens veel toegepast bij bloementeelt en reeds in mindere mate bij veehouderij (1)

Beoogd effect:

- Groei van de sector ondanks beperkingen in Nederland

- Vermindering druk op de Nederlandse milieugebruiksruimte

Voordelen:

- Behoud dan wel versterking van uitstekende economische positie van Nederland terwijl in 

eigen land nauwelijks meer te groeien valt

- Mogelijkheid om agrarische „hub‟ functie te verstevigen met Nederland als knooppunt van 

agrarische stromen over de wereld. Gerelateerd aan de agroparken in bijvoorbeeld de 

Rotterdamse haven / Greenport  (2)

Nadelen:

- Slechts een beperkte oplossing voor een deel van de agrarische ondernemers in Nederland

- Gevolgen voor de boer vaak ingrijpend: sociaal, maar ook financieel/fiscaal

- Met name in de Oost-Europese landen zijn de eisen op bv het milieugebied steeds 

vergelijkbaarder met Nederland

4: Semigratie, the best of both worlds?

(1) ”Quickscan (S)emigratie van Nederlandse agrariërs”, Meulenkamp et al, Alterra, mei 2006

(2) Idem.

(3) “‟Boeren’ op vreemde bodem. Over emigratie en semigratie:”, Silvis et al, LEI, mei 2002.

Semigratie biedt belangrijke economische kansen voor de Nederlandse veehouderijsector maar is als
oplossing voor het milieuprobleem beperkt
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Beperking aanvoer van krachtvoer, mengvoer en kunstmest :

- opstellen van importnormen (aan kunstmest en stikstof-/fosfaatgehalte van diervoer)

- productie van diervoer met lager N-gehalte en/of P-gehalte

- opzetten controlesysteem op het gebruik van illegale kunstmest met te hoge concentraties 

van bestanddelen

Beoogd effect:

- De inname via het dierenvoedsel van stikstof en fosfaat laten afnemen, waardoor de mest minder milieubelastend 

wordt. 

- aanvoer krachtvoer, mengvoer en kunstmest wordt zodanig beperkt dat fosfaatschaarste (sneller) op gaat treden

Voordelen:

- Belangrijkste milieuvoordeel is minder eutrofiering van de bodem

- fosfaatschaarste wordt al eerder een feit, waardoor innovatie in sector (o.a. mestverwerking) extra wordt 

gestimuleerd

Nadelen:

- broeikasgassen en ammoniak worden beperkende factor voor voldoen aan de MGR

- mate van (bij)sturing in samenstelling voer is beperkt, m.n. in de intensieve veehouderijsector

- Voor export geldt dat de waarde van mest toeneemt met juist verhoging aantal mineralen

- Handelsbelemmerend negatief voor bestaansrecht van bedrijven nabij havens mogelijk in strijd met 

handelsverdragen (WTO, EU)

- Hogere kosten voor fosfaatarm krachtvoer (1)

5: Mest meer milieuvriendelijker

(1) ”Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer”. Animal Sciences Group, Evers, A.G., et al. 2009, Lelystad

Mineralengehalte van voer verlagen is een ‘logische’ en ook kansrijke maatregel om emissies te verlagen, er
zijn echter veel praktische bezwaren op het gebied van handelsverdragen en kosten
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 Duurzaam luxe-productie:
- Duurzame luxe-productie van vee in Nederland 

waarbij aandacht voor het welzijn van het dier zeer 

belangrijk is

- Creëren van hogere toegevoegde waarde per 

product

- Duurzame luxe-productie is niet noodzakelijk 

kleinschalig (1)

 Beoogd effect:
- Het verminderen van de ongewenste neven-

effecten die momenteel aan massa-productie van 

vee zijn verbonden

- Emissieoverschotten verkleinen

- Dierenwelzijn bevorderen

- Grote landschapsbepalende bedrijven omzetten 

naar kleinschaligere bedrijven met mogelijk ook 

educatieve en recreatieve functies

6: Van supersized naar high quality (a) 

(1) Zie  in dit verband bijvoorbeeld Cowmunity - Innovatie in de melkveehouderij, Innovatienetwerk 2007 en Cowfortable, Innovatienetwerk 2008.
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 Voordelen:
- Zowel de problemen op milieugebied als dierenwelzijn worden door met duurzame luxe-productie aangepakt

- Sluit aan bij brede maatschappelijke trends zoals SlowFood, de documentaire Food Inc. (2) , de Nota Duurzame Veehouderij (3)

 Nadelen:
- Huidige bedrijfsmodellen gericht op massaproductie, er moet een „containerschip gekeerd worden‟

- Beperkte sturingsmogelijkheden van de overheid en de sector; de consument zal uiteindelijk degene zijn die een hogere prijs moet

willen betalen

- Geen  „totaaloplossing‟: er zal altijd een relatief beperkte markt voor luxe-productie blijven en daarmee een overgroot deel van de markt 

dat gericht blijft op massa-productie

6: Van supersized naar high quality (b) 

(2) Zie www.foodincmovie.com 

(3) Nota Duurzame Veehouderij, LNV, 2008

Duurzame luxe-productie als deeloplossing combineert belangrijke voordelen, maar het succes zal
voornamelijk door de consument bepaald worden



Randvoorwaarden
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Ondersteuning van beleid door modernisering informatiehuishouding

De ondersteunende functies vallen uiteen in: (1) Monitoring, (2) 

Vergunningverlening, (3) Toezicht en (4) Handhaving.

1. Monitoring; is de functie waar alle gegevens samen komen, zoals 

het verbruik van de beschikbare milieugebruiksruimte, de naw-

gegevens van de boeren en ketenpartners, het aantal dieren, de 

rekenmodellen op basis waarvan emissies berekend worden, etc…

2. Vergunningverlening;  is de functie die de vergunningen verstrekt op 

basis waarvan de boeren hun bedrijf mogen voeren. Dit kan de 

omgevingsvergunning betreffen, maar ook bijvoorbeeld in het geval 

van hoofdoplossing B het beschikbare emissieplafond.

3. Toezicht; is de functie die toezicht zal uitoefenen op het naleven 

van het gestelde beleid

4. Handhaving; is de functie die mogelijke overschrijdingen van het 

beleid zal handhaven.

De vier ondersteunende functies zorgen samen voor borging van de uitvoering van het beleid

Monitoring

Handhaving Toezicht

Vergunning-
verlening
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Noodzaak voor modernisering van de gegevenshuishouding komt voort uit de 
huidige barrières tussen systemen en gegevens

DB DB DB
DB
DB

DB DBDB
DB

DB DB DB DB

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

v/d Berg v/d Bergh van de Berg van der Berg van den Bergh = zelfde boer
100 nb 135 123 95 = zelfde aantal varkens
nb 1 stal 2 stallen nb 1 stal = zelfde aantal stallen

Door het ontbreken van interoperabiliteit en connectiviteit wordt er geen optimaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare gegevens, wat kan leiden tot inefficiëntie, fouten en incomplete data
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Andere 
DB Generieke Gegevens

Specifieke Gegevens

Door de gegevenshuishouding te moderniseren zal het mogelijk worden om 
enkelvoudig gegevens in te winnen en deze meervoudig te gebruiken

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

Van der Berg

95

1 stal

Door interoperabiliteit en connectiviteit zal de efficiency van gegevensgebruik toenemen en de borging van 
beleid mogelijk worden

Andere 
DB (bijv. 

BAG)

= eenduidig gegevens gebruik voor alle ondersteunende 
functies (1maal inwinnen, 50+maal gebruiken
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Door interoperabiliteit en connectiviteit van de gegevenshuishouding de 
beweging maken van toezicht naar ‘Risicogestuurd Toezicht’

Risicogestuurd toezicht is het richten van toezicht en de daar 

op volgende handhaving op die actoren in de markt waar het 

risico op het niet naleven van de wet- en regelgeving het 

hoogst is.

In essentie houdt dit in dat het toezicht en de daar op 

volgende handhaving efficiënter en effectiever ingezet zal 

worden door de „goede‟ ondernemers minder in de gaten te 

houden en de „minder goede‟ ondernemers meer te 

controleren.

Risicogestuurd toezicht is niet nieuw! Ook nu kan dit al 

worden uitgevoerd. Echter zonder de juiste 

gegevenshuishouding is het effect vertroebeld en de kans op 

fouten te groot.

Risicogestuurd toezicht kan de beschikbare middelen voor 

toezicht en handhaving efficiënter benutten.

Minder toezichtslasten voor de ‘goede’ ondernemers en meer druk op de ‘minder goede’ ondernemers. 

Efficiënter en effectiever gebruik van middelen voor de uitvoerende diensten.

Ondernemers

Effect = 
Middelen  
worden 

verdeeld over 
100% populatie

Minder goede 
ondernemers

Goede 
ondernemers

Effect= Middelen kunnen op kleiner 
gedeelte van de populatie 

geconcentreerd worden (daar waar 
de risico’s zitten)





Van: )
Aan:
Onderwerp: FW: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:02:28
Bijlagen: bijlage 1.2 2011-01-18 Omvang veehouderij_versie 2.0.doc

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:36
Aan: ' @minvrom.nl>
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

 Bij deze

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minvrom.nl]
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:34
Aan: 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

Kun je me dat stuk van  even zenden tbv uitwerking dierrechtenvariant? Ik heb het vast maar zie door de
bomen het bos niet meer.

Alvast dank en 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: @minlnv.nl]
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:07
Aan: 

CC: @minvenw.nl
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

Mee eens. Is van belang om varianten zo helder mogelijk te beschrijven om te voorkomen dat je later weer
allerlei discussie krijgt over wat de variant precies inhoudt. Volledigheid is nu eerste zorg, inkorten is van latere
zorg.
Ik wil nog wel even er op attenderen dat nodige voorwerk over paar varianten er ligt: zie eerder verspreide stuk
van 

Gr.

coördinator cluster Mest en Milieu,
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Agroketens en Visserij (AKV), Postbus
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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.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 13:41
Aan: 

@minvrom.nl'; 
CC: @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,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: woensdag 9 februari 2011 8:02
Aan: 

@minvrom.nl; 

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

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



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-
      06-

* <mailto: @minlnv.nl>

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2011 8:04
Aan: 

@minvrom.nl; 

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
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.
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- 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: @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 7 februari 2011 17:06
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minvrom.nl>; @minvrom.nl @minvrom.nl>;

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;
@minvenw.nl @minvenw.nl>

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: 

@minvrom.nl'; 

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-  / 06-1  (mobiel) fax. 070-
Email: @minlnv.nl <mailto: @minlnv.nl>
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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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1. Inleiding 
Deze notitie vormt het eindprodukt van de Projectgroep Omvang Veehouderij. In de notitie is getracht 
antwoord te geven op een drietal vragen: 
1. Is generieke sturing vanuit de Rijksoverheid op de omvang van de veehouderij na 2015 

noodzakelijk en zo ja, waarom? 
2. Op welke manieren kan de Rijksoverheid generiek sturen op de omvang van de veehouderij? 
3. Dient de Rijksoverheid te streven naar een bepaald maximum aan de omvang van de veehouderij 

en zo ja, waarom en waar ligt dit maximum? 
 
Bij het schrijven van deze notitie is gebruik gemaakt van de uitkomst van de verkenning van de 
mogelijke herziening van de Toekomstvisie veehouderij, waarin aandacht is gegeven aan een drietal 
onderwerpen, te weten omvang veehouderij, schaalgrootte en de relatie volksgezondheid – 
diergezondheid. 
 
In deze notitie is ook aandacht voor visies die door belangenorganisaties zijn ingebracht, waaronder 
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO-Nederland. 
 
De notitie is in eerste instantie bestemd voor de Stuurgroep Omvang Veehouderij. De Stuurgroep is 
verantwoordelijk voor het maken van keuzes over welke beleidsvoorstellen voorgelegd gaan worden 
aan de Staatssecretarissen van I&M en EL&I. De notitie dient verder als basis voor deze 
beleidsvoorstellen, voor brieven aan de Tweede Kamer en voor de toelichting bij de eventueel 
noodzakelijke wijziging van de Meststoffenwet en onderliggende regelgeving. 
 
In dit inleidende hoofdstuk komen achtereenvolgens de aanleiding (paragraaf 1.1), de formulering 
van de opdracht inclusief de afbakening (1.2) en de opbouw van de notitie (1.3) aan bodt. 

1.1 Aanleiding 
 
Expiratie dierrechten en afschaffen melkquotering 
In de tweede helft van 2008 is de minister per nota geadviseerd een onderzoek uit te laten voeren naar 
mogelijke sturingsinstrumenten ter vervanging van het stelsel van dierrechten en de melkquotering. 
Dit heeft geresulteerd in het rapport Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; opties voor 
sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 (rapport 2010.085.HD) van Capgemini Consulting i.s.m. 
WUR Alterra. Dit rapport is per brief van 24 juni 2010 (28385, nr. 184), zonder Kabinetsreactie, aan de 
Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft de Tweede Kamer gemeld dat een reactie aan het 
nieuw te vormen Kabinet is. 
 
Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie EL&I van 11 november 2010 heeft de 
Staatssecretaris, in antwoord op vragen van verschillende fracties, geantwoord dat hij in april/mei 
2011 de Kamer zal “informeren hoe in de toekomst omgegaan wordt met de omvang van de 
veehouderij na 2015”. 
 
Toekomstvisie veehouderij 
In een brief van 29 juni 2010 heeft de voormalig minister van LNV de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij. Zij constateert dat de veehouderij de 
afgelopen jaren op vele fronten een beweging heeft gemaakt naar meer duurzaamheid. Tevens schetst 
zij de opgaven die in de toekomst liggen om gewenste doorbraken op dit gebied te realiseren. 
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De kernboodschap van de nota Toekomstvisie Veehouderij is dat de veehouderij in Nederland zich in 
2023 moet hebben ontwikkeld tot een in alle opzichten duurzame sector. Dit is een veehouderij met 
een breed draagvlak in de samenleving en die produceert met respect voor mens, dier, milieu en 
omgeving, inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld. 
 
Verduurzaming in de veehouderij is een onderwerp dat nadrukkelijk de aandacht heeft, zowel 
nationaal als internationaal. Maatschappelijke discussies vinden plaats over megastallen, het 
burgerinitiatief in Brabant en de relatie veehouderij-volksgezondheid, zoals duidelijk naar voren 
kwam bij de uitbraak van Q-koorts. Het debat gaat ook over ontwikkelingen zoals het expireren van 
de dierrechten voor varkens en pluimvee in 2015, het afschaffen van de melkquotering en de 
ontwikkeling van de geiten- en schapenhouderij.  
 
Deze ontwikkelingen vereisen (mogelijk) een aanvulling op het geformuleerde beleid zoals verwoord 
in de Toekomstvisie veehouderij en op onderdelen verdient het zonodig een herziening. Het gaat om de 
volgende onderwerpen:  
• Omvang van de veehouderij; 
• Schaalgrootte per bedrijfslocatie; 
• Relatie veehouderij – volksgezondheid. 
 
In een projectgroep is in de tweede helft van 2010 gewerkt aan een uitwerking van deze drie 
onderwerpen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze notitie. 
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
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”1.  
 
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”. 
 
Derogatievoorwaarden 
                                                           
1 Het voorlopige programma stikstof, 28 juni 2010, Bijlage bij Kamerstukken II, 30654, nr. 83. 
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Met de Europese Commissie is, in het kader van het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2006-2009, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse mestproductie 
het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de Commissie: “Teneinde te 
vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie intensivering optreedt, dienen de 
bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het 
niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, overeenkomstig het door Nederland uit te voeren 
actieprogramma”2. 
 
Nederland heeft realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de instandhouding van het 
stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van mestafzetovereenkomsten3. In het vierde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2010-2013 is de afspraak bestendigd. Te verwachten 
valt dat de Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. 

1.2 Opdracht 
 

1.3 Opbouw notitie 
 

                                                           
2 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
3 “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”. 
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2. Achtergronden 

2.1 Maatschappelijk beeld van de veehouderij  
De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen 5 à 10 jaar meer en meer onderwerp geworden van een 
breed maatschappelijk debat. Het hebben van een mening over de veehouderij is niet langer 
voorbehouden aan belangenorganisaties. De burger laat zich horen (dit kwam o.a. expliciet aan de 
orde tijdens de Q-koortsuitbraak en bij het burgerinitiatief in Noord-Brabant). Deze groeiende 
belangstelling van de maatschappij voor de veehouderij heeft zich vertaald in een groeiende aandacht 
vanuit de politiek. De opkomst van de Partij voor de Dieren is hiervan de meest zichtbare uiting. Maar 
ook de gevestigde politieke partijen hebben meer aandacht voor de effecten van de veehouderij. Ook 
het pleidooi voor een duurzame veehouderij van vele hoogleraren die expliciet hun zorg hebben geuit 
over de ontwikkelingen in de veehouderij, kan hier worden genoemd. 
 
In het maatschappelijk debat over de veehouderij in Nederland domineren onderwerpen als 
dierenwelzijn, diergezondheid (en de kosten van bestrijding dierziekten), volksgezondheid, 
hinderproblematiek, schaalgrootte en milieudruk (en de verdeling van de kosten daarvan). Maar de 
discussie gaat ook over fundamentele vragen of Nederland op grote schaal levende dieren, vlees en 
eieren voor de export moet produceren4 en of de consumptie van dierlijke eiwitten niet vervangen kan 
en/of moet worden door plantaardige consumptie. Hoe mensen de veehouderij beleven en beoordelen 
wordt gevoed door o.a.  (hun) ervaringen, beelden van de veehouderij, kennis van de feiten en 
(persoonlijke) omstandigheden. Soms uit zich dit op lokale of regionale schaal, bijvoorbeeld bij de 
uitbreiding van een intensieve veehouderij in of rond de eigen woonomgeving, soms op landelijke of 
zelfs mondiale schaal, bijvoorbeeld in de discussie of Nederland veevoer moet importeren om vlees te 
kunnen exporteren.  
 
Uit bovenstaande mag al blijken dat er niet zoiets bestaat als ‘het maatschappelijke standpunt’. De 
standpunten zijn divers en hebben vaak een zeer verschillende achtergrond. Vele opvattingen over 
wat de juiste manier is om in Nederland dieren te houden voor de voedselproductie zijn waar te 
nemen. Bij die opvattingen komen vaak ook emoties om de hoek kijken. De emoties moeten worden 
gezien als een signaal van maatschappelijke zorg en betrokkenheid. Voor het kunnen voeren van een 
constructieve discussie over de veehouderij en de wijze waarop zij zich dient te ontwikkelen, is het 
belangrijk om goed te begrijpen waarom mensen zich zorgen maken over de veehouderij en waarop 
emoties en opvattingen van mensen zijn gebaseerd. Dit is meestal terug te voeren op de (morele) 
waarden en normen die zij belangrijk achten in de omgang met dieren, mensen en onze leefomgeving. 
Daar waar waarden die mensen belangrijk vinden in de samenleving niet of onvoldoende worden 
geborgd, zal weerstand optreden en een beroep op de overheid worden gedaan. 

2.2 Waarden rond de veehouderij 
De veehouderij is een economische activiteit waarmee ondernemers inkomen genereren en die een 
belangrijke bijdrage levert aan de nationale economie en welvaart en de voedselvoorziening. In 
Nederland vindt het merendeel van de Nederlandse samenleving het acceptabel dat dieren worden 
gehouden voor voedselproductie. Daarmee wordt economie/welvaart beschouwd als een belangrijke 
waarde. Echter, deze economische activiteit staat niet op zichzelf. Er zijn effecten op de omgeving en 

                                                           
4 In 2008 bedroeg de binnenlandse productie 2,8 miljoen ton vlees en 9,4 miljard eieren waarvan 2,3 miljoen ton 
(82%) respectievelijk 8,6 miljard stuks (91%) werd geëxporteerd. Nederland importeerde in datzelfde jaar 1,2 
miljoen ton vlees en 2,2 miljard stuks eieren (PVE (2009), Vee, Vlees en Eieren in 2008). In 2009 werden 6,1 miljoen 
biggen (waarvan 50% naar Duitsland) en 5,1 miljoen fokvarkens, vleesvarkens en vleeszeugen (waarvan 76% naar 
Duitsland) geëxporteerd (PVE (2010), Vee, Vlees en Eieren in 2009).  



 7 

daarmee positieve dan wel negatieve invloeden op de andere waarden die we belangrijk achten. Van 
belang is na te gaan of de verschillende waarden voldoende worden gerespecteerd of dat bepaalde 
waarden door de ontwikkeling van de economische waarde teveel worden geschaad, met andere 
woorden: is er een balans tussen de diverse waarden. De volgende waarden kunnen onderscheiden 
worden:  
 
Planet People Profit 
Milieu Volksgezondheid Concurrentiekracht 
Landschap Menselijke maat Ondernemerschap 
Biodiversiteit Respect voor dieren Autonomie (veehouder) 
Diergezondheid  Welvaart 
Dierenwelzijn   
Tabel 1: Waarden in het maatschappelijk debat over veehouderij (op basis van de drie P’s) 
 
Genoemde waarden zijn niet limitatief. Ook voedselzekerheid, sociale cohesie en andere zijn relevante 
waarden in dit verband. Genoemde waarden zijn komen het meest frequent voor in discussies over de 
veehouderij. 
 
Alle benoemde waarden spelen een rol in de discussie, maar ze wegen niet voor iedereen even zwaar. 
Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën hoe deze waarden het beste kunnen worden 
gerealiseerd: wat behoren we te doen of na te laten. 

2.3 Rol van de overheid 
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hoeft de overheid zich 
maatschappelijke belangen pas dan aan te trekken, wanneer de markt of de samenleving daarin niet 
op een bevredigende wijze zelf voorziet5. De WRR wijst erop dat pas als deze belangen niet of 
onvoldoende worden verwezenlijkt maatschappelijke belangen publieke belangen worden, belangen 
waarvoor de overheid eindverantwoordelijkheid draagt. Volgens de WRR is het aan de politiek om 
aan te geven welke publieke belangen in een concreet geval aan de orde zijn. Ook de SER komt tot 
deze conclusie: “Het aanmerken en benoemen van een publiek belang is bij uitstek een kwestie van 
politieke besluitvorming”6. 
 
Volgens de WRR is de politiek dus aan zet als het gaat om de vraag wat onder het publieke belang 
geschaard moet worden. Deze notie gaat echter voorbij aan de vraag hoe de politiek tot de overtuiging 
komt dat een bepaald publiek belang zonder overheidsbemoeienis onvoldoende tot zijn recht komt. 
Publieke belangen komen niet “uit de politieke hemel vallen”. Dat er van een dergelijk belang 
gesproken moet worden, is veelal een conclusie die getrokken wordt nadat zich incidenten hebben 
voorgedaan (Q-koorts), burgers zich hebben geroerd (burgerinitiatief Brabant), of experts hebben 
gewaarschuwd (pleidooi hoogleraren). Publieke belangen zijn met andere woorden niet gegeven, 
maar moeten worden ontdekt. Een belangrijk motief om bepaalde publieke belangen aan te merken 
als ‘publiek’ is gelegen in het optreden van complexe (positieve of negatieve) externe effecten. Dit is in 
het bijzonder het geval voor publieke belangen die verbonden zijn aan duurzaamheid, waarbij 
negatieve externe effecten kunnen optreden voor latere generaties, mensen in andere landen, dieren of 
onze leefomgeving. 
 
Ook bij de beantwoording van de vraag hoe aan publieke belangen tegemoet gekomen kan worden 
heeft de politiek volgens de WRR het laatste woord, maar kan een bepaalde keuze mede worden 
                                                           
5 WRR, 26 april 2000, Het borgen van publiek belang 
6 SER, 2008, Waarden van de landbouw, publicatienummer 5, 16 mei 2008. 
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gebaseerd op wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit het verleden. Het formuleren van 
marktwerking en publieke belangen in termen van een rolverdeling tussen de markt en de overheid 
lijkt echter vanzelfsprekender dan het is. Immers, overheid en markt zijn vrijwel overal en vrijwel 
altijd met elkaar verweven. Zelfs bij de meest simpele transactie spelen beide een rol. 

2.4 Ontwikkelingen in de landbouw 

2.4.1 Melkveehouderij 
In tabel 2 is een aantal ontwikkelingen in de melkveehouderij weergegeven. Duidelijk is dat de totale 
melkproductie tussen 1980 en 2009 niet aan veel verandering onderhevig is. Het aantal melk- en 
kalfkoeien daalt in de periode daarentegen sterk (-36,8%). Dit is mogelijk vanwege de groei van de 
melkproductie per koe (tussen 1980 en 2009: +57,4%). De stikstofexcretie van de totale rundveestapel 
kent een piek in het midden van de jaren ’80 (1986: 472 miljoen kg), maar daalt daarna scherp naar 258 
miljoen kilogram in 2009 (tussen 1980 en 2009: -32,3%; tussen 1986 en 2009: -45,4%). 
 
Het aantal bedrijven met rundvee daalde tussen 1980 en 2009 met 62%. Het aantal bedrijven met melk- 
en kalfkoeien daalde tussen 1980 en 2009 zelfs met 69,8%. Deze daling is nog steeds gaande. Dit 
betekent een langzame maar gestage schaalvergroting in de melkveehouderij, zoals ook blijkt uit het 
gemiddeld aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf dat inmiddels ruim 73 bedraagt (stijging t.o.v. 1980: 
110%). 
 
  melk- en 

kalf-
koeien 

vlees-, 
weide-, 
zoog-
koeien 

overig Totaal 
rundvee 

bedrijven 
met 
rundvee 

melk-
productie 

productie 
per koe 

Stikstof-
excretie 

bedrijven 
met 
melk- en 
kalf-
koeien 

Gemiddeld 
aantal 
melk- en 
kalfkoeien 

       *1000  stuks *1000 ton liter mln. kg.   stuks  
                   
1980 2.356 44 2.298 5.226 87.457 11.851 5.030 381 67.167 35,1 
1990 1.878 120 2.447 4.926 65.423 11.273 6.003 452 46.977 40,0 
1995 1.708 146 2.277 4.654 56.216 11.280 6.604 438 37.465 45,6 
2000 1.504 163 1.782 4.069 45.804 11.155 7.416 339 29.466 51,0 
2002 1.485 150 1.658 3.857 41.246 10.677 7.188 282 n.b. n.b. 
2004 1.470 145 1.529 3.765 38.336 10.905 7.416 265 n.b. n.b. 
2006 1.420 143 1.482 3.745 36.244 10.994 7.744 254 22.301 63,7 
2008 1.466 127 1.525 3.890 34.198 11.624 7.928 264 20.746 70,7 
2009 1.489 123 1.584 3.968 33.268 11.791 7.918 258 20.268 73,5 

Tabel 2: Ontwikkelingen in de melkveehouderij sinds 1980 (Bron: CBS en . 

2.4.2 Varkenshouderij 
In tabel 3 is voor de periode 1998-2009 ondermeer het aantal eenheden varkensrechten weergegeven. 
In die periode is het aantal rechten gedaald met ruim 18%. Het aantal gehouden vlees- en fokvarkens 
is in diezelfde periode gedaald met 14,8%. Deze geringere daling van het aantal dieren kent een 
drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het soort varkens dat 
gehouden wordt, van vlees- en fokvarkens naar verhoudingsgewijs meer biggen. Het aantal biggen is 
in dezelfde periode dan ook nauwelijks gedaald (-0,5%). In de tweede plaats is er sprake van een 
groeiend aantal varkens dat buiten rechten gehouden mag worden, voornamelijk als gevolg van de 
POR-regeling. In de derde plaats is de benuttingsgraad van de varkensrechten in de loop van de jaren 
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gestegen. In 2002 bedroeg de benutting van varkensrechten in heel Nederland 87%. In 2006 was deze 
benutting opgelopen tot 93%7. Eind 2009 was de benutting bijna 100%8.   
 
De fosfaatproductie in de varkenshouderij is in de beschouwde periode met 13,8% gedaald. Dit geeft 
aan dat in de afgelopen 10 tot 12 jaar de varkenshouderij geen werk heeft gemaakt van het 
terugdringen van de uitstoot van mineralen via het voerspoor. 
 
 Varkensrechten 

*1000 eenheden 

Varkensrechten 

* 1000 kg 

fosfaat 

Totaal 

Vlees- en 

fokvarkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

varkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

Biggen 

*1000 

Bedrijven met 

varkens 

Fosfaatproductie 

*1000 kg fosfaat 

1998 10.843 80.237 8.351 13.446 5.095 19.345 53.997 
2000 10.355 76.628 8.015 13.118 5.103 14.523 48.171 
2002 9.452 69.947 6.903 11.648 4.744 11.851 39.680 
2004 8.860 65.564 6.629 11.153 4.524 10.038 37.107 
2006 8.839 65.409 6.709 11.356 4.647 9.041 42.776 
2008 8.849 65.484 7.061 12.026 4.966 8.249 45.053 
2009 8.847 65.464 7.118 12.186 5.068 7.567 46.537 
        
1998-2009 -18,4% -18,4% -14,8% -9,4% -0,5% -60,9% -13,8% 

Tabel 3: Ontwikkelingen in aantal varkensrechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 
 
Het aantal bedrijven met varkens is in de periode 1998-2009 met maar liefst 60,9% gedaald van bijna 
20.000 bedrijven in 1998 naar iets meer dan 7.500 in 2009. Medio 2008 waren er ruim 8.000 bedrijven 
met varkens in Nederland. De helft daarvan kan als gespecialiseerd varkensbedrijf getypeerd wordt. 
Deze bedrijven, waar varkenshouderij de hoofdtak is, bestonden uit circa 1.250 zeugenbedrijven, 
bijna 1.800 vleesvarkensbedrijven en bijna 1.000 gesloten bedrijven. Op de overige varkensbedrijven 
worden vooral vleesvarkens gehouden. Het gemiddeld aantal varkens op een bedrijf is in de periode 
1998-2009 gestegen van 695 naar 1.610 varkens. 
 
In de komende jaren dient de varkenshouderij zich aan te passen aan nieuwe milieu- en welzijnseisen. 
Van invloed zijn vooral de nieuwe emissie-eisen voor ammoniak die per 2013 gerealiseerd dienen te 
worden en aangescherpte welzijnseisen, ook per 2013, bestaande uit: 
• Realisatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen; 
• Realisatie van vergroting van de leefoppervlakte voor gespeende biggen en vleesvarkens; 
• Realisatie van spleetbreedte van roostervloeren van maximaal 18 mm bij vleesvarkens. 
 
Het LEI heeft onderzoek verricht naar de gevolgen van deze nieuwe eisen voro de varkenshouderij9. 
Conclusies die het LEI trekt zijn: 
• Varkenshouderijbedrijven staan er financieel gezien niet goed voor (56% redelijk tot goed, 31% 

matig, 13% slecht); 
• Er zijn forse aanpassingen nodig om te voldoen aan wettelijke eisen per 2013; 
• Een deel van de bedrijven zal versneld stoppen: “Een deel van de varkenshouders zal stoppen 

indien bestaande stallen aangepast dienen te worden aan de milieu- en dierenwelzijneisen”; 

                                                           
7 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
8 Bron: Dienst Regelingen 
9 LEI (2010), Economische gevolgen van bestaande regelgeving voor de Nederlandse varkenshouderij, LEI-
rapport 2010-010. 
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• De varkensstapel zal krimpen: “Een forse krimp van het aantal bedrijven zal ook een krimp 
betekenen van het aantal varkens omdat de vrijkomende productiecapaciteit op korte termijn zeer 
waarschijnlijk niet geabsorbeerd kan worden door de overblijvende bedrijven”. 

 
Hoofdconclusie uit het rapport: “Bij de huidige regelgeving zal per 2013 het welzijn in de 
varkenshouderij verbeteren en de milieubelasting van de varkenshouderij sterk afnemen door een 
lagere ammoniakemissie en ontlasting van de mestmarkt. Dit gaat wel ten koste van het aantal 
varkensbedrijven, mede door versnelling van het autonome herstructureringsproces. Met name bij 
verbouw zijn de investeringen relatief hoog voor vergroting van het leefoppervlak en het vervangen 
van de roostervloeren. De investeringen zijn voor veel bedrijven moeilijk te financieren door de 
gemiddeld lage opbrengstprijzen en inkomens in de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze 
situatie de komende jaren niet sterk zal verbeteren. Daarnaast dienen de varkenshouders, die kunnen 
investeren en de bedrijfsvoering kunnen voortzetten, genoegen te nemen met een fors lager inkomen”. 
 
Mede naar aanleiding van het eerdergenoemde LEI-rapport is door de Tweede Kamer een aantal 
versoepelingen van de milieu- en welzijnseisen afgedwongen. Ten aanzien van ammoniak is als 
versoepeling doorgevoerd dat bedrijven die in het kader van het Actieplan ammoniak hebben 
aangegeven op termijn te zullen gaan stoppen, tot uiterlijk 2020 het bedrijf kunnen voortzetten met 
toepassing van relatief eenvoudige ammoniakmaatregelen. Verder is besloten dat, in afwachting van 
de evaluatie van de Europese Varkensrichtlijn, bestaande roostervloeren niet hoeven te worden 
vervangen door roosters met een spleetbreedte van 18 mm. 

2.4.3 Pluimveehouderij 
In tabel 4 is voor de periode 2002-2009 het aantal eenheden pluimveerechten weergegeven. In die 
periode is het aantal rechten gedaald met ruim 8%. Het aantal gehouden kippen is in diezelfde 
periode gedaald met 4,1%, het aantal kalkoenen met 26,9%. De geringere daling van het aantal kippen 
kent, net als bij de varkens, een drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden in het soort pluimvee dat gehouden wordt. Het aantal leghennen is in genoemde 
periode gestegen (+17,1%), het aantal vleeskuikens is gedaald (-20,8%). Het effect hiervan is gering. 
 
In de tweede plaats is er sprake van een groeiend aantal kippen dat buiten rechten gehouden mag 
worden, voornamelijk als gevolg van de kaderregelingen Zuivere Ei en Golden Harvest en de POR-
regeling. In de afgelopen tien jaar zijn 186 ontheffingen van de Meststoffenwet verleend aan 
individuele bedrijven in verband met het houden van dieren zonder dat daarvoor productierechten 
zijn verworven. Deze ontheffingen hadden tot doel vermindering van de milieudruk door stimulering 
van mestverwerking en afzet van producten verkregen door mestverwerking, buiten de Nederlandse 
landbouw. Van deze 186 bedrijven zijn er 182 waaraan op basis van artikel 112, eerste lid, van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet een ontheffing is verleend. Van de 182 bedrijven hebben 97 
bedrijven de ontheffing benut, waarvan 90 bedrijven met 662.912 kg fosfaat (overeenkomend met 
1.325.824 pluimvee-eenheden) en 7 bedrijven met 75.139 kg fosfaat (10.153 varkenseenheden). Aan 
vier bedrijven is op basis van artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet ontheffing verleend. Deze 
vier bedrijven hebben samen 128.099 kg fosfaat (256.198 pluimvee-eenheden). 
 
In de derde plaats is de benuttingsgraad van de pluimveerechten in de loop van de jaren gestegen. In 
2002 bedroeg de benutting van pluimveerechten in heel Nederland 88%. In 2006 was deze benutting 
opgelopen tot 94%10. Eind 2009 was de benutting, net als bij de varkesnrechten, bijna 100%11.   
 
                                                           
10 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
11 Bron: Dienst Regelingen 
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 Pluimvee-

rechten 

*1000 

eenheden 

Pluimvee-

rechten 

* 1000 kg fosfaat 

Totaal 

kippen 

*1000 

Totaal 

kalkoenen 

*1000 

Bedrijven 

met kippen 

Bedrijven 

met 

kalkoenen 

Fosfaatproductie 

kippen en 

kalkoenen 

*1000 kg fosfaat 
1998 n.b. n.b. 98.692 1.462 4.261 124 29.134 
2000 n.b. n.b. 104.015 1.544 3.860 121 32.064 
2002 73.459 36.729 101.052 1.451 3.358 112 27.382 
2004 68.054 34.027 85.816 1.238 2.768 92 23.934 
2006 67.830 33.915 91.783 1.140 2.587 75 26.909 
2008 67.574 33.787 96.700 1.044 2.496 61 27.926 
2009 67.384 33.692 96.859 1.060 2.402 62 28.759 
        
2002-2009 -8,3% -8,3% -4,1% -26,9% -28,5% -44,6% 5,0% 
1998-2009 n.v.t  -1,9% -27,5% -43,6% -50,0% -1,3% 

Tabel 4: Ontwikkelingen in aantal pluimveerechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 

2.4.4 Grondgebondenheid 
In tabel 3 is de mate van grondgebondenheid van verschillende bedrijfstypen weergegeven 
(landbouwbedrijven totaal, sterk gespecialiseerde melkveebedrijven12, overige melkveebedrijven en 
hokdierbedrijven). Grondgebondenheid is hierbij gedefinieerd als een gemidelde productie van 
maximaal 170 kilogram stikstof per hectare landbouwgrond op bedrijfsniveau voor niet-
derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met niet-melkveehouderijen) en 250 kilogram 
stikstof per hectare voor derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met melkveehouderijen). 
 
Afgezien van hokdierbedrijven is over de gehele linie van de veehouderij de grondgebondenheid 
toegenomen. In de totale landbouwsector steeg de grondgebondenheid van 44% in 1995 naar 54% 
(uitgedrukt in 170 kg N/ha) in 2009. Bij de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven groeide het 
aandeel grondgebonden bedrijven van 6% in 1995 naar 41% in 2009. Bij overige melkveebedrijven was 
een stijging te zien van 17% naar 45% in dezelfde periode. Bij hokdierbedrijven is het aandeel 
grondgebondenheid minimaal (rond de 1%). 

                                                           
12 Bij deze bedrijven vormt het houden van melk- en kalfkoeien en vlees- en weidekoeien minstens 
tweederde van het totale brutostandaardsaldo. 
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Type Stikstofproductie-

klasse 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Landbouw-

bedrijven 

Totaal 

0-170 kg/ha 44 49 51 54 54 54 54 

170-250 kg/ha 7 12 15 15 15 14 15 
250-1000 kg/ha 38 30 26 23 22 24 22 

> 1000 kg/ha 11 9 8 8 8 8 9 

Sterk 

gespecialiseerde 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 1 2 2 3 3 3 3 

170-250 kg/ha 5 24 33 37 38 33 38 
250-1000 kg/ha 94 74 64 59 58 64 58 

> 1000 kg/ha 1 1 1 1 0 0 0 

Overige 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 3 10 14 21 23 24 27 
170-250 kg/ha 14 23 28 29 31 29 28 

250-1000 kg/ha 78 66 57 49 46 45 43 
> 1000 kg/ha 5 1 1 2 1 2 1 

Hokdier-

bedrijven 

totaal 

0-170 kg/ha 1 1 2 1 1 1 1 
170-250 kg/ha 1 2 3 2 2 2 2 

250-1000 kg/ha 31 38 38 34 33 31 29 
> 1000 kg/ha 67 58 57 63 64 66 68 

Tabel 5:  
 

2.5 Toestand van het milieu 

2.5.1. Mestproductie en plaatsingsruimte 
De Nederlandse veehouderij produceert jaarlijks 486 miljoen kilogram stikstof13 en 175 miljoen 
kilogram fosfaat (cijfers 2009). In tabel 6 is een onderverdeling opgenomen naar diercategoriën. 
 
Mestproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 47.984 47.073 48.113 47.070 46.470 46.212 47.985 49.072 
Schapen en geiten 1.553 1.581 1.641 1.728 1.737 1.744 1.627 1.552 
Overige graasdieren¹ 5.048 4.821 4.815 4.998 4.756 4.808 4.702 4.619 
Varkens 12.272 11.719 11.724 11.852 11.787 12.009 12.326 12.425 
Pluimvee 1.863 1.155 1.341 1.484 1.471 1.439 1.483 1.505 
Vleeskalveren 2.725 2.818 2.670 2.895 2.975 2.920 3.050 3.033 
Overige staldieren 84 82 85 91 88 103 104 106 
Totaal Nederland 71.529 69.247 70.390 70.117 69.284 69.235 71.277 72.312 
         
Stikstofproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 281,8 276,1 264,8 260,9 254,1 258,1 264,1 258,1 
Schapen en geiten 16,2 16,5 12,0 12,6 12,4 11,8 11,7 11,5 
Overige graasdieren¹ 33,3 31,6 30,4 31,3 29,5 29,4 28,8 28,4 
Varkens 99,1 96,8 93,7 101,2 102,4 104,8 108,8 109,7 
Pluimvee 60,3 43,9 52,8 58,4 57,7 59,1 61,4 61,8 
Vleeskalveren 11,4 12,1 11,1 12,2 13,0 13,9 14,2 14,1 
Overige staldieren 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 
Totaal Nederland 504,4 479,2 467,0 478,8 471,2 479,6 491,3 486,0 
         
Fosfaatproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 84,9 85,8 80,9 80,5 78,8 78,5 83,0 81,4 

                                                           
13 Stikstofproductie: De stikstof in dierlijke mest is de uitgescheiden stikstof inclusief gasvormige verliezen. 
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Schapen en geiten 4,7 4,6 4,0 4,3 4,3 4,4 4,1 4,0 
Overige graasdieren¹ 10,4 10,3 10,1 10,5 10,0 10,4 9,7 9,6 
Varkens 39,7 38,6 37,1 41,5 42,8 42,7 45,1 45,4 
Pluimvee 27,4 20,6 23,9 26,8 26,9 27,0 27,9 28,2 
Vleeskalveren 4,4 4,7 4,3 4,6 5,2 5,2 5,0 5,0 
Overige staldieren 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 
Totaal Nederland 172,9 165,9 161,8 169,7 169,2 169,4 175,9 174,9 

Tabel 6: Mestproductie, uitgedrukt in kilogrammen mest, stikstof en fosfaat, onderscheiden naar 
diercategoriën, voor de jaren 2002-2009 (2009: voorlopige cijfers) (Bron: CBS). 
 
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 mineralen14 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). 
 
De stikstofuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. In figuur 1 is per gemeente de 
omvang van de stikstofuitscheiding. In figuur 2 is hetzelfde gedaan, maar dan per provincie. 
 

         
Figuren 1 en 2: Relatieve stikstofproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Ook de fosfaatuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. Deze volgt hetzelfde patroon 
als bij stikstof, zoals te zien is in de figuren 1 (per gemeente) en 2  (per provincie). 
 

                                                           
14 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 



 14 

       
Figuren 3 en 4: Relatieve fosfaatproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 7 weergegeven welke hoeveelheden stikstof en fosfaat er per provincie 
wordt geproduceerd, inclusief de percentuele bijdrage van de onderscheiden provincies aan de totale 
nationale productie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie  
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Bijdrage aan totale 
stikstofproductie 

Bijdrage aan totale 
fosfaatproductie 

Zeeland 5.243 2.126 1,3% 1,2% 
Flevoland 6.229 2.606 1,5% 1,5% 
Noord-Holland 16.358 5.784 3,9% 3,3% 
Utrecht 19.187 7.436 4,6% 4,3% 
Zuid-Holland 19.896 7.177 4,8% 4,1% 
Groningen 20.871 7.850 5,0% 4,5% 
Drenthe 21.327 8.377 5,1% 4,8% 
Limburg 31.848 16.023 7,6% 9,2% 
Friesland 53.349 19.132 12,8% 10,9% 
Overijssel 58.852 24.104 14,1% 13,8% 
Gelderland 71.092 31.034 17,0% 17,8% 
Noord-Brabant 93.452 43.181 22,4% 24,7% 
Totaal 417.704 174.830 100% 100% 

Tabel 7: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief bijdrage aan nationaal totaal (cijfers 
2009) (Bron: CBS) 
 
In de figuren 5 en 6 is voor stikstof, respectievelijk fosfaat, bij de gebruiksnormen voor 2009, het 
overschot dan wel het tekort aan plaatsingsruimte weergegeven ten opzichte van de productie in de 
eigen provincie. Een rode kleur duidt op de beschikbaarheid van plaatsingsruimte, een grijze kleur 
duidt op een tekort. 
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Figuren 5 en 6: Overschot (rood)/tekort (grijs) aan plaatsingsruimte stikstof (links) en fosfaat (rechts) 
per provincie op basis van mestproductie in betreffende provincie (cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 8 de totale stikstof- en fosfaatproductie per provincie weergegeven 
inclusief het overschot dan wel het tekort aan plaatsinsruimte in de betreffende provincie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie 
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte stikstof 

*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte fosfaat 

*1.000 kg 
Groningen 20.871 7.850 11.360 6.123 
Friesland 53.349 19.132 1.552 1.765 
Drenthe 21.327 8.377 9.257 4.900 
Overijssel 58.852 24.104 -11.487 -5.500 
Flevoland 6.229 2.606 9.640 4.950 
Gelderland 71.092 31.034 -17.135 -9.262 
Utrecht 19.187 7.436 -2.718 -1.197 
Noord-Holland 16.358 5.784 11.599 6.013 
Zuid-Holland 19.896 7.177 8.507 4.587 
Zeeland 5.243 2.126 15.227 7.829 
Noord-Brabant 93.452 43.181 -44.219 -22.173 
Limburg 31.848 16.023 -13.442 -7.641 

Tabel8: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief overschot dan wel tekort aan 
plaatsingsruimte (cijfers 2009) (Bron: CBS) 

2.5.2 Ammoniak en overige verzurende stoffen 
De emissies van verzurende stoffen blijven de laatste jaren vrijwel op het zelfde niveau. De landbouw 
levert de grootste bijdrage aan de verzuring, vooral door de emissie van ammoniak. De emissie van 
verzurende stoffen, volgens de NEC-indeling, is in 2009 ten opzichte van 1990 meer dan gehalveerd. 
De grootste absolute afname is gerealiseerd door de afname van de NH3-emissie bij de doelgroep 
landbouw. Verder zijn substantiële reducties gerealiseerd bij de industrie (SO2 en NOx) en verkeer en 
vervoer (NOx). De grootste relatieve afname is gerealiseerd door de doelgroep industrie waar de 
emissie sinds 1990 met 74% verminderd is. 
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Figuur 7: Emissie van verzurende stoffen per sector (NEC) in 2009 (Bron: emissieregistratie). 
 
De sector land- en tuinbouw leverde in 2009 de grootste bijdrage aan de NEC-emissies doordat het 
88% van de totale ammoniak (NH3-) uitstoot voor zijn rekening nam. 
 

 
Figuur 8: Emissie van ammoniak per sector (NEC) in 2009 (Bron; emissieregistratie). 
 
De uitstoot van ammoniak (NH3) is ten opzichte van 2007 met ruim 7 kiloton afgenomen naar 130 
kiloton in 2008. Dit is nog circa 2 kiloton boven het emissieplafond van 128 kiloton in 2010. Deze 
afname komt door de aanscherping van de uitrijbepalingen voor bouwland per 2008 (5 kiloton 
reductie) en verder door de aanpassing van stallen in de intensieve veehouderij. In 2009 is de NH3-
emissie nagenoeg constant gebleven. 
 
Sinds 1990 zijn de NH3-emissies met circa 50% gedaald. Deze afname is het gevolg van krimp van de 
veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. 
De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting (De Haan et al., 2009). Bij emissiearm bemesten 
vervluchtigt er weinig ammoniak, waardoor er meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het 
gewas en er minder kunstmest nodig is. 
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Figuur 9: Emissie van verzurende stoffen naar de lucht door de land- en tuinbouw (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Van alle in de tabellen opgenomen stoffen is de emissie naar de lucht in de periode 1990-2009 
(voorlopig cijfer) afgenomen. Bij NH3 heeft dit vooral te maken met maatregelen bij 
landbouwbedrijven bij verbeterde afdekking en toepassing van dierlijke mest. In 2003 nam tevens het 
aantal dieren sterk af. Veel dieren moesten worden afgemaakt om verspreiding van vogelpest te 
voorkomen. Dit leidde tot minder mestproductie waardoor de emissies van NH3 en N2O extra omlaag 
gingen. De waar te nemen lichte stijging van de emissies van CO2 is toe te schrijven aan de toename in 
de emissies door stationaire bronnen (o.a. verwarming van de kassen). 
 

 
Figuur 10: Emissie van ammoniak uit de land- en tuinbouw, bijdrage verschillende bronnen (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De 
uitstoot van ammoniak (NH3) is gehalveerd sinds 1990, vooral door de verplichte emissiearme 
aanwending van dierlijke mest. Tussen 2000 en 2003 is de ammoniakemissie minder sterk afgenomen 
dan in de jaren negentig. De afname na 2000 is te danken aan de krimpende veestapel en de bouw van 
emissiearme stallen. Vanaf 2003 vindt stabilisatie plaats. In 2006 is minder mest aangewend doordat 
een deel van de mest in de opslag is gebleven. In 2007 is die extra mest in de mestopslag alsnog 
aangewend. Daarnaast is in 2007 sprake van een toename van met name varkens en kippen t.o.v. 2006. 
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De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 130,2 miljoen kg, en ligt daarmee 
nog boven het vastgestelde EU-plafond 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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3. Noodzaak sturing op omvang 

3.1 Inleiding 
De overheid zal bij haar keuze om wel of niet regulerend op te treden, rekening moeten houden met 
een aantal relevante ontwikkelingen. In de eerste plaats kan gewezen worden op de krimpende 
milieugebruiksruimte in Nederland: de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten in de 
komende jaren verder omlaag om de waterkwaliteit (grond- en oppervlaktewater) te verbeteren; de 
uitstoot van ammoniak, zowel regionaal (Natura2000) als nationaal (NEC-plafond), moet aanzienlijk 
omlaag om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteits- en natuurdoelen en de emissie van 
broeikasgassen moet gereduceerd worden om te kunnen voldoen aan klimaatdoelen. De Europese 
Commissie heeft daarnaast aan de derogatie, die in het kader van de Nitraatrichtlijn is verleend, de 
voorwaarde verbonden dat de Nederlandse mestproductie (uitgedrukt in kilogrammen stikstof en 
fosfaat) het niveau van 2002 niet zal overschrijden15.  
 
In de tweede plaats bestaat er een toenemende weerstand in de samenleving tegen de wijze waarop in 
Nederland dieren gehouden worden. De aandacht van de maatschappij is zich in de afgelopen tien 
jaar aan het verbreden van alleen het welzijn van het dier, met zijn meer technische uitwerking in wet- 
en regelgeving, naar respect voor het dier en dierenrechten, het toekennen van subjectieve rechten aan 
dieren. Niet langer gaat het debat uitsluitend over de door de Europese Unie geformuleerde vijf 
grondrechten van het dier16, maar ook of dieren nog wel voor bepaalde doeleinden mogen worden 
gebruikt en over bepaalde grondrechten die aan dieren toegekend zouden moeten worden. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het pleidooi van ondermeer GroenLinks om de rechten van het dier op te nemen 
in de Grondwet17, de discussies over de inzet van dieren voor vermaaksdoeleinden zoals in het circus 
of het gebruik van dieren voor bont (nertsenhouderij) en de brede steun die gegeven is aan het Pleidooi 
voor een duurzame veehouderij van de (inmiddels) 262 hoogleraren18. Door de massaliteit van het aantal 
gehouden dieren komt deze waarde onder druk te staan. Verder hebben onder andere de uitbraak van 
Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie (MRSA, ESBL) in de maatschappij de vraag 
opgeroepen of de dierhouderij in Nederland niet ook een gevaar vormt voor de volksgezondheid. 
 
In de derde plaats treedt er een verschuiving op in de kosten die ondernemers moeten maken om uit 
te kunnen breiden. Onder het stelsel van dierrechten en onder de melkquotering bestaat er een vanuit 
overheidswege gereguleerde schaarste aan productieruimte, waarvoor ondernemers moeten betalen 
om deze te verwerven. Naast deze schaarste aan productieruimte hebben ondernemers meer en meer 
te maken met kosten die gemaakt moeten worden om binnen de schaarser wordende 
milieugebruiksruimte te blijven. Bij het loslaten van het stelsel van dierrechten en de melkquotering 
zullen ondernemers niet langer geconfronteerd worden met een gereguleerde schaarste aan 
productieruimte. De schaarste aan milieugebruiksruimte zal echter stijgen. Als bedrijven sterk kunnen 
groeien, leidt dat in een situatie van krimpende milieugebruiksruimte tot stijgende kosten om aan 
milieurandvoorwaarden te voldoen. Dat kan gevolgen hebben voor de (internationale) 
concurrentiepositie van bedrijven. 
                                                           
15 Definitieve cijfers laten een overschrijding van het productieplafond zien in 2008 (1,7% voor fosfaat). Voorlopige 
cijfers over 2009 laten ook een overschrijding zien in 2009 (1,1% voor fosfaat). 
16 Dieren dienen vrij te zijn 1). van dorst, honger en ondervoeding; 2). van fysiek en fysiologisch ongerief; 3). van 
pijn, verwondingen en ziektes; 4). om het normale gedrag te kunnen uitoefenen; en 5). van angst en chronische 
stress. 
17 Kamerstukken II, 30900, nr. 2, Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming 
van een zorgplicht voor het welzijn van dieren. 
18 http://www.duurzameveeteelt.nl/volledige_pleidooi 
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Er zijn echter ook argumenten te benoemen waarom een overheidsinstrument, dat gericht is op het 
sturen van de omvang van de veehouderij, geen noodzaak is. In de eerste plaats is er op alle hierboven 
genoemde terreinen overheidsbeleid: milieu, welzijn, dier- en volksgezondheid. Dit beleid zou 
afdoende moeten zijn om doelen te realiseren19. Een extra slot op de deur leidt tot extra kosten en lasten 
voor ondernemers en uitvoerings- en handhavingsinspanning voor de overheid. In de tweede plaats 
belemmert een overheidsinstrument dat stuurt op de totale omvang van de veehouderij volgens velen 
de financiële ruimte om te investeren in innovaties. In de derde plaats vraagt een overheidsinstrument 
investeringen van ondernemers die niet ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van duurzame 
veehouderijsystemen. 

3.2 Milieuaspecten 

3.2.1. 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. 
  
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. Verwezen wordt hierbij naar de Nitraatrichtlijn voor stikstof en fosfaat in grond- en 
oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor stikstof en fosfaat in oppervlaktewater (zoet 
en zout), de NEC-richtlijn (nationaal) en Natura2000 (regionaal) voor ammoniak en het Kyoto-
protocol voor broeikasgassen. Voor alle genoemde verplichtingen bestaat nationaal beleid. Een 
nationaal instrument ter beperking van het volume van de veehouderij dient daarbij uitsluitend als 
aanvullende maatregel om de effectiviteit van het nationale beleid op genoemde terreinen te 
verhogen, in ieder geval zolang de gewenste milieudoelen nog niet zijn bereikt. 
 
Het begrip milieugebruiksruimte wordt als een aantrekkelijk concept gezien om de grenzen van groei 
te kunnen duiden. De omvang van de milieugebruiksruimte kan immers zonder tussenkomst van de 
politiek worden vastgesteld; de bepaling vindt plaats op basis van wetenschappelijke, objectieve 
criteria. Op deze wijze zijn heel eenvoudig normen af te leiden. “De beheersing van milieuproblemen 

                                                           
19 Een deel van het milieubeleid is 1-op-1 gekoppeld aan een volume-instrument, bijvoorbeeld 
ammoniak. Aangrijpingspunt voor beleid is de emissie per dierplaats. Indien het aantal dierplaatsen 
mag groeien (geen plafond meer kent), zal de totale emissie in Nederland stijgen. 
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is daarmee teruggebracht tot het vaststellen van de milieugebruiksruimte, waarna de verdere 
instrumentering een kwestie is van toepassen van beproefde mechanismen” (WRR, 1994, Duurzame 
risico’s: een blijvend gegeven). De WRR constateerde in haar rapport uit 1994 ook dat de 
bruikbaarheid van het begrip milieugebruiksruimte in het streven naar duurzame ontwikkeling 
twijfelachtig is vanwege onder meer de praktische onhaalbaarheid van de geformuleerde 
milieugebruiksruimte en de onmogelijkheid om deze objectief te onderbouwen. 
Het verbinden van één of meerdere ‘objectieve’ normen aan het begrip milieugebruiksruimte is 
daarmee dus onvoldoende om ingrijpen van de overheid te rechtvaardigen en geeft ook slechts deels 
richting aan de vraag hoe de overheid dient in te grijpen. Het vaststellen van de omvang van de 
milieugebruiksruimte is daarmee, naast een wetenschappelijke exercitie, ook een kwestie van politieke 
besluitvorming. 

3.2.2 Ontwikkeling mlieubelasting tot heden 
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 mineralen20 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een 
overschot aan mineralen op de Nederlandse markt en een toenemende (fraude)druk op het 
mineralenbeleid. Bij een gelijkblijvende input en bij het huidige productieniveau (geen groei 
veestapel) ontstaat er in 2015 ruwweg 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 worden21. 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 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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De 
ammoniakemissie die samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het 
meest afgenomen van alle diercategorieën (Tabel 1). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste 
bron van ammoniak. De emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal 
koeien tot 2008 is afgenomen (vanaf 1990 circa 18,5%), maar vooral omdat koeien minder in de wei 
staan of zelfs permanent op stal worden gehouden (het percentage melkgevende koeien dat 
permanent op stal staat is tussen 1997 en 2008 gestegen van 8 naar 21%). De toename van de veestapel 
in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de afname van 
de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de grotere 
veestapel22. 

                                                           
20 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
21 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat. 
22 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-
publicatienummer 500081015 
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3.2.3 Milieubelasting toekomst 
Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte 
landing’ ) zal de melkproductie in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van 2006. De verwachting 
is dat het aantal melkkoeien niet zal stijgen omdat de verruiming van het melkquotum goeddeels 
opgevangen kan worden met de jaarlijkse stijging van de melkproductie per koe (zie ook paragraaf 
3.3.1). In 2015 zal daarmee de ammoniakemissie in Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn 
aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 wordt een strengere NEC-doelstelling voorzien. Deze 
NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden gerealiseerd als 
de melkveehouderij (aantal dieren) 10%, 20% of meer groeit richting 2020. Toch zal de 
ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de emissiearme 
huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat betreft 
ammoniak is dan ook dat de NEC-doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden maar dat bij een te 
verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie ernstig in gedrang komt. 
 
Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen 
nodig. Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de 
melkveehouderij kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige 
melkveestallen worden beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de 
koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om 
meer koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 
ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke 
behoefte van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de 
stallen duurder en zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen 
van GLB-marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang 
 
Om de aantasting van de biodiversiteit tot stilstand te brengen zijn op Europees niveau natuurdoelen 
vastgelegd. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor realisatie van deze natuurdoelen. “In Nederland is 
in veel gevallen de hoge stikstofdepositie een belangrijke belemmerende factor om de natuurgebieden 
in een goede staat van instandhouding te brengen”23. In de meeste Natura 2000-gebieden in 
Nederland zijn de condities nog onvoldoende voor duurzaam natuurbehoud. “Overmatige 
stikstofdepositie is anno 2009 één van de knelpunten voor 70 procent van de landnatuur in 
stikstofbelaste Natura 2000-gebieden” en “in 2020 zullen in circa 60 procent van de landnatuur in 
Natura 2000-gebieden de kritische stikstofdepositiewaarden nog worden overschreden”24. De 
landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de emissies van stikstof, voornamelijk in de vorm van 
ammoniak. “Ammoniakemissie ontstaat vooral door vervluchtiging uit dierlijke mest. In 2007 was de 
bijdrage van de landbouw bijna 90% van de totale emissie in Nederland”25. De stikstofbelasting moet 
afnemen. Dat is evident. In juni heeft het Kabinet dit streven vertaald in het Voorlopige Programma 
Stikstof (vPAS). In de vPAS is over het Rijksbeleid ondermeer het volgende gezegd: “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”.  

                                                           
23 Kamerstukken II, 30654, nr. 83 
24 PBL, Verkenning van aanvullende maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof; Een 
verkenning van de gevolgen voor milieu en economie, PBL-publicatienummer 500215001, Bilthoven 2010. Bijlage 
bij kamerstuk 30654, nr. 83. 
25 Het Voorlopige Programma Stikstof, Bijlage bij kamerstuk 30654, nr. 83.  
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3.3 Groeipotentie veehouderij na 2015 
De afgelopen jaren zijn er vele studies verricht naar de groeipotentie van de Nederlandse veehouderij 
na 2015. De resultaten vertonen een grote mate van spreiding, afhankelijk van de gekozen 
uitgangspunten. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende 
de afgelopen jaren bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets over) hebben 
geproduceerd. De internationale concurrentiekracht van de drie genoemde sectoren is onverminderd 
groot. In de volgende paragrafen zijn in het kort de resultaten weergegeven van een aantal van de 
uitgevoerde studies. 

3.3.1 Melkveehouderij 
In 2008 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), in opdracht van het toenmalige 
ministerie van VROM, onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het afschaffen van de 
zuivelquotering per 2015 voor ondermeer het milieu26. Enkele conclusies uit het rapport: 
• “Het is onzekerder hoe de melkproductie zich zal ontwikkelen na 2015. Op basis van een 

literatuuroverzicht komen we tot een waarschijnlijke groei van 20%, waarbij 10% groei het 
minimum lijkt en 30% het maximum. We gaan er vanuit dat in 2020 een nieuw evenwicht is 
ontstaan”.  

• “In de analyses gaan we er vanuit dat autonome ontwikkelingen t.a.v. productie per koe en het 
aantal melkveebedrijven in Nederland doorgaan. Concreet houdt dit in: 
≡ De gemiddelde productiestijging per koe is gebaseerd op de productiestijging in de periode 

1995 tot 2005. Deze bedroeg 107 kg per jaar. De productie in het basisjaar 2007 bedraagt 7613 
kg (CBS Statline). [...] We nemen aan dat deze ontwikkeling doorzet tot 2020. 

≡ De afname van het aantal melkveebedrijven is ook gebaseerd op de ontwikkelingen in de 
periode 1995 tot 2005. Het aantal bedrijven bedraagt 17.349 in het basisjaar 2007. Zo komen 
we uit op ruim 11.000 bedrijven in 2020”. 

 
In 2009 publiceerde de Rabobank een studie naar het toekomstperspectief van de Nederlandse 
melkveehouderij27. Enkele conclusies uit deze studie: 
• “Hiermee staat de Nederlandse melkveehouderij aan de vooravond van ingrijpende 

veranderingen. Om de vaste kosten per kilogram melk te verlagen, is verdere schaalvergroting 
noodzakelijk. Nederlandse melkveehouders zijn hier al druk mee bezig en/of bereiden zich voor 
om na de definitieve afschaffing van de quotering een groeispurt in te zetten. Dit zal leiden tot 
een groei van de Nederlandse melkplas van de huidige 11,5 naar 14 miljard kilogram in 2020 
(ruim twintig procent)”. 

• “Naar verwachting kent Nederland in 2020 ongeveer 11.000 melkveebedrijven”. 
• “Ongeveer de helft van de melk komt in 2020 van traditionele gezinsbedrijven, die dan 

gemiddeld 800.000 tot 1.000.000 kilogram produceren”. 
• “Meer melken na afschaffing van de superheffing verhoogt de mineralenproductie. Voor de afzet 

hiervan lijkt de melkveehouderij in staat om meer grond aan zich te binden. Dat zal echter ten 
koste gaan van andere agrarische sectoren, zoals de varkenshouderij en de akkerbouw. De markt 
treedt in dit geval op als scheidsrechter op het mineralen-speelveld”. 

 
In 2009 komt het LEI met een publicatie over de toestand van de Nederlandse agrarische sector in 
202028. LEI komt in dit rapport tot de volgende conclusie: 

                                                           
26 CLM (2008), Afschaffing zuivelquotering; analyse van de milieueffecten, CLM Onderzoek en Advies BV, 
Culemborg, september 2008, CLM 684 – 2008. 
27 Rabobank (2009), Anders melken; De toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. 
28 LEI (2009), De agrarische sector in Nederland naar 2020; Perspectieven en onzekerheden, Rapport 2009-021 
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• “Over de hele periode 2007-2020 neemt de melkproductie in het referentiescenario toe met 
ongeveer 1,7 miljoen ton, ofwel 16%”. 

• “Dankzij de productiviteitsstijging per koe neemt de totale melkveestapel in dezelfde periode 
slechts met 2% toe”. 

 
In 2006 publiceerde het LEI, in opdracht van het toenamalige ministerie van LNV, een rapport over 
het Europees zuivelbeleid in de daaropvolgende jaren29. In het rapport worden ondermeer de 
volgende conclusies getrokken over de ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij: 
• “Tussen 1990 en 2003 is het aantal melkveebedrijven sterk afgenomen, vooral de kleinere. Bij het 

voortzetten van die trend tot en met 2015 loopt het aantal bedrijven verder terug van 22.000 naar 
ruim 14.000. Het aandeel van de ‘kleintjes’ (bedrijven tot 350.000 kg melk) loopt terug van ruim 
60% in 1990 naar 10% in 2015, terwijl het belang van de grote bedrijven (vanaf 650.000 kg melk) 
van 5 naar 40% stijgt”. 

3.3.2. Intensieve veehouderij 
De Rabobank komt in een studie uit oktober 2009 naar de toekomst van de Nederlandse 
varkenshouderij tot de volgende conclusies30: 
• “Mede afhankelijk van de invoering van de nationale aanscherpingen per 2013 zal 

schaalvergroting zorgen voor een forse daling van het aantal bedrijven en een versterking van de 
bedrijfsstructuur. Vooral in de vleesvarkenshouderij neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte sterk 
toe”. 

• “Voor de Nederlandse varkenshouderij zijn er volop marktkansen, vooral in Noord- en 
Noordwest-Europa”. 

• “Schaalvergroting is een voorwaarde voor een concurrerende kostprijs en maakt investeringen in 
duurzaamheid mogelijk”. 

 
In het eerder genoemde LEI-rapport  De agrarische sector in Nederland naar 2020 worden over de 
intensieve veehouderij de volgende conclusies getrokken: 
• “De omvang van de intensieve veehouderijproductie in Nederland neemt in het 

referentiescenario tot 2020 niet of nauwelijks toe (figuur 4.10).1 Het aantal vleesvarkens en 
fokzeugen daalt met een kleine 10%. Het aantal vleeskuikens is vrijwel stabiel, terwijl het aantal 
leghennen nog iets kan stijgen”. 

• “De daling van het aantal vleesvarkens en fokzeugen wordt vooral veroorzaakt door de relatief 
hoge veevoerkosten en het achterblijven van de prijs van varkensvlees. Daarnaast speelt het 
mestbeleid een rol”. 

• “Door de ontkoppeling van de slachtpremie is het voor de vleeskalverhouderij minder 
aantrekkelijk om kalveren uit EU-landen te importeren. Anderzijds neemt de beschikbaarheid 
van jonge kalveren vanuit de melkveehouderij toe door de afbouw van de quotering en de krimp 
van de vleesstierentak. Het resultaat is dat in het referentiescenario het aantal stuks vleeskalveren 
in 2020 iets toeneemt ten opzichte van het aantal stuks vleeskalveren in 2006”. 

 
In het rapport Gevolgen van het afschaffen van dierrechten van het LEI wordt het volgende 
geconcludeerd31: 
• “Het inschatten van de ontwikkeling van de varkens- en pluimveestapel in Nederland in de 

komende jaren wordt bemoeilijkt door verschillende onzekerheden. Het gaat hierbij ondermeer 
om de ontwikkeling van de melkveehouderij, die op de mestmarkt concureert met vooral de 

                                                           
29 LEI (2006), Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering, Den 
Haag, LEI, 2006, Rapport 6.06.12. 
30 Rabobank (2009), Groeien met grenzen; toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. 
31 LEI (2010), Gevolgen van het afschaffen van dierrechten, LEI-rapport 2010-048. 
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varkenshouderij, de ontwikkeling van de be- of verwerking van varkensmesten de mogelijke 
bouw van een tweede verbrandingscentrale voor pluimveemest, ontwikkelingen in de markten 
en prijzen van producten van de varkenshouderij en pluimveehouderij en van de belangrijkste 
kostenpost veevoer, mogelijke internationale handelspolitieke afspraken, het effect van het 
afschaffen van de dierrechten op de kostprijs van de nederlandse veehouderij en afspraken in de 
keten over de verwaarding van de zogenaamde tussensegmentproducten”. 

• “Het afschaffen van dierrechten leidt voor de pluimveehouderij zeer waarschijnlijk tot een 
uitbreiding van het aantal dieren”. 

• “...op de middellange termijn (vanaf 2015) kan door een geleidelijke bedrijfsontwikkeling van de 
economische rederende bedrijven  tot 2020 de omvang van de varkensstapel weer toenemen”. 

• De kans dat de varkensstapel in 2020 [...] op of boven het huidige niveau (2009) komt wordt niet 
waarschijnlijk maar ook niet onmogelijk geacht”. 

• “In het verleden heeft de varkenshouderijsector laten zien dynamisch in te kunnen spelen op 
nieuwe randvoorwaarden”. 

• “Na de afschaffing van de dierrechten zal de concurrentie op de mestafzetmarkt mede bepalend 
zijn voor de omvang van de varkens- en rundveestapel”. 

3.4 Maatschappelijk debat 
De wereldbevolking groeit in de komende veertig jaar naar verwachting van 6 naar 9 miljard 
personen. Hiervoor is een voedselproductie nodig die steeds beter gebruik maakt van schaarse 
middelen zoals grond, water en mineralen. Technische innovaties en industrialisatie van de 
landbouwproductie lijken hiervoor de oplossingen: een voedselproductie die meer en meer de 
kenmerken gaat vertonen van een industrieel proces. Industrialisatie kan hand in hand gaan met 
aandacht voor welzijn, dier- en volksgezondheid en milieu. Velen zijn ervan overtuigd dat juist met 
technisch oplossingen tegemoet gekomen kan worden aan de maatschappelijke eisen op deze thema’s. 
Daar staat tegenover dat er een groeiend besef is dat respectvol omgaan met dieren niet uitsluitend te 
vangen is in technische voorschriften over (bijvoorbeeld) de omvang van een hok en welke ingrepen 
aan het dier wel en niet zijn toegestaan. De aandacht is ook aan het verschuiven van het welzijn voor 
dieren naar het tonen van respect voor dieren: wordt een dier niet te veel als ding of product gezien in 
plaats van een levend wezen? Mogen we dieren nog wel voor alle doeleinden gebruiken? Daarnaast 
begint het besef in de verschillende veehouderijketens door te dringen (van veehouders tot 
verwerkende industrie tot retail) dat de lage kostprijsstrategie op termijn voor veel bedrijven geen 
perspectieven meer biedt omdat landen buiten de EU goedkoper bulkproducten kunnen produceren. 
Dit besef leidt ertoe dat er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij kwaliteit, toegevoegde waarde en 
onderscheidend vermogen prevaleert in plaats van alleen maar meer produceren. 

3.5 Conclusie 
Zonder nationaal plafond kan het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 
toenemen. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende de 
afgelopen jaren (2008-2010) bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets 
over) hebben geproduceerd. Op basis hiervan kan verwacht worden dat, zonder nationaal plafond, 
het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 zal toenemen. Onder invloed 
van marktwerking (zowel financieel als milieugebruiksruimte) zal uiteindelijk een nieuw evenwicht 
ontstaan, zowel nationaal als internationaal. Echter, alle signalen vanuit de sector duiden op een 
situatie waarbij na 2015 individuele ondernemers de ruimte om te groeien zullen aangrijpen. 
 
Een conclusie dat na 2015 groei van de omvang van de veestapel te verwachten is, valt dan ook te 
rechtvaardigen als uitgangspunt voor te formuleren beleid. Dit betekent dat het hierboven geschetste 
fosfaatoverschot op de Nederlandse markt zal groeien boven het niveau van 60 miljoen kg. P2O5. 
Realisatie van het NEC-plafond zal bij een groei van de veestapel om aanvullende maatregelen 
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vragen. Daarnaast kan het effect van technische maatregelen die in het kader van de PAS doorgevoerd 
worden teniet gedaan worden door een groei van de sector als geheel. Dit zal de ontwikkelingsruimte 
voor bedrijven rond Natura 2000-gebieden nog verder inperken. 
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4 Opties voor een instrument 

4.1 Dierrechten en mestafzetovereenkomsten in historisch perspectief 
De sturing op het geproduceerde mestvolume was in eerste instantie vooral gericht op voorkoming 
van een verergering van de mestoverschotproblematiek die het gevolg zou zijn van een verdergaande 
groei van de veestapel. In 1984 werd daartoe de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 
kracht, die in 1987 werd vervangen door de in de Meststoffenwet opgenomen verboden tot 
uitbreiding en tot verplaatsing van de mestproductie. Met de regeling van de voorwaarden 
waaronder verplaatsing kon plaatsvinden in de in 1994 in werking getreden Wet verplaatsing 
mestproductie, werd dit samenstel van regels aangeduid als het stelsel van mestproductierechten. De 
volumemaatregelen werden in 1987 uitgebreid van varkens en kippen naar runderen en kalkoenen en 
in de daarop volgende jaren vervolgens naar andere diersoorten. 
 
In de loop van de jaren ’90 kwam behoud van evenwicht op de mestmarkt steeds meer als doelstelling 
van het volumebeleid centraal te staan. Evenwicht op de mestmarkt werd gezien als essentieel voor de 
realisatie van de doelstellingen van het mestbeleid. De gedachten was dat een situatie, waarbij er op 
landelijk niveau meer mest geproduceerd werd dan op eigen grond dan wel bij derden kon worden 
afgezet, tot hoge kosten voor veehouders zou leiden om hun mest, vaak op grote afstand, af te zetten 
(zo zij er al in zouden slagen een afnemer voor de mest te vinden). Aangezien de individuele 
veehouder een vrijwillige inkrimping van zijn veestapel veelal niet als reëel alternatief zou zien en aan 
de andere kant de hoge afzetprijzen voor mest steeds moeilijker op te brengen zouden zijn, zou er een 
situatie ontstaan waarbij er gezocht zou worden naar oneigenlijke wegen om van de mest af te komen. 
 
In de jaren ’90 werd steeds duidelijker dat voor het behoud van evenwicht op de mestmarkt niet 
uitsluitend zou kunnen worden volstaan met een bevriezing van de omvang van de mestproductie, 
maar dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden zijn om een reductie te realiseren. De 
noodzaak tot aanvullende maatregelen bestond omdat enerzijds door de aanscherping van de 
gebruiksregels de aanwendingsmogelijkheden voor mest in Nederland steeds verder zouden 
afnemen, terwijl anderzijds duidelijk werd dat oplossingsrichtingen als mestverwerking, export en 
veevoermaatregelen deze verminderde aanwendingsmogelijkheden onvoldoende zouden kunnen 
compenseren. Zonder aanvullende reductiemaatregelen zou het evenwicht op de landelijke 
mestmarkt in gevaar komen en zou een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot kunnen ontstaan. 
 
Er werden achtereenvolgens een aantal maatregelen getroffen met als doel evenwicht op de 
mestmarkt te realiseren: 
1. Op grond van de Wet verplaatsing mestproductie per 1 januari 1994 werden mestproductierechten 

bij overgang naar een ander bedrijf of een andere locatie met 25% gekort. 
2. Per 1 januari 1995 werden de niet-grondgebonden mestproductierechten voor varkens en kippen 

met 30% gekort. De desbetreffende korting kon echter nog volledig worden gecompenseerd als de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest door veevoermaatregelen voldoende werd verminderd 
of – voor zover het kippenmest betrof – als de mest werd geëxporteerd. 

3. Op 1 september 1998 trad de Wet herstructurering varkenshouderij in werking, waarbij voor varkens 
het productieplafond van de mestproductierechten werd vervangen door dat van de 
varkensrechten. Deze wet voorzag via verschillende instrumenten, gekoppeld aan het stelsel van 
varkensrechten, in een reductie van de varkensmestproductie met circa 25%, ofwel circa 14 
miljoen kilogram fosfaat: een generieke verlaging van het productieplafond van elk bedrijf, 
korting – ofwel afroming – van varkensrechten bij overgang naar een ander bedrijf en bij 
bedrijfsoverdracht, opkoop van varkensrechten en veevoermaatregelen. 
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4. In 1999 werd een stelsel van pluimveerechten ingevoerd waarbij de omvang van de 
pluimveestapel werd bevroren op het niveau van 1995, 1996, 1997 (referentiejaar naar keuze). 

 
Gegeven de stagnering van de aanpak van de mestoverschotproblematiek die het gevolg was van de 
rechterlijke uitspraken32 en de daarmee samenhangende onzekerheden en gegeven de gevolgen voor 
het mestoverschot van de noodzakelijke aanscherping van de mestnormering overeenkomstig de 
Nitraatrichtlijn, kon een herbezinning op het volume-instrumentarium van de mestwetgeving niet 
uitblijven. Er werd gekozen voor een integrale benadering, gericht op alle sectoren, en daarbij te 
kiezen voor een systeem waarbij een meer directe relatie werd gelegd tussen enerzijds de 
mestproductie en anderzijds de aanwendings- en afzetmogelijkheden voor 
mest en daarvoor aan te sluiten bij de normen van de Nitraatrichtlijn: het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten (MAO). Dit stelsel moest, bij gebleken effectiviteit, op termijn het bestaande 
volumeinstrumentarium van mestproductierechten, pluimveerechten en varkensrechten volledig 
vervangen en wel met ingang van 1 januari 2005. Het MAO-stelsel trad per 1 januari 2002 in werking. 
Per 1 januari 2005 is het MAO-stelsel echter weer beëindigd. 
 
Voor deze snelle beëindiging waren een aantal aanleidingen: 
1. Uit een ex ante-evaluatie van de sturingskracht van het stelsel bleek dat het instrument niet 

geschikt was voor volumereductie, maar hooguit voor volumebeheersing. Bij een beperkte 
onevenwichtigheid van de mestmarkt zou het instrument naar verwachting wel werken, maar 
niet bij een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van grotere omvang. 

2. Het Landbouw Economisch Instituut concludeerde in de evaluatie meststoffenwet 2004 dat het 
stelsel van mestafzetovereenkomsten: 
a. niet doeltreffend was. Ingeval er geen productierechten hadden bestaan, naast het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten zoals het sinds 2002 heeft gefunctioneerd, was de conclusie ten 
aanzien van de doeltreffendheid van het stelsel van mestafzetovereenkomsten niet wezenlijk 
anders geweest. Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten lijkt een individuele veehouder 
namelijk niet sterk beperkt worden in zijn uitbreidingsmogelijkheden, alhoewel dit wel 
afhankelijk is van de stringentie van de gebruiksnormen en de financiële draagkracht van de 
betreffende veehouder. 

b. niet doelmatig was. De administratieve lasten en uitvoeringskosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten waren hoog, aangezien elk jaar weer een overeenkomst moest 
worden gesloten, alhoewel de mogelijkheid bestond om voor een aantal jaren een 
mestafzetovereenkomst af te sluiten. 

c. tot hoge kosten leide. Het merendeel van de agrariërs vond de kosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten disproportioneel ten opzichte van de milieuwinst. 

d. door ondernemers als een administratief stelsel werd ervaren dat geen binding had met de 
werkelijke meststromen. 

e. resulteerde in negatieve bedrijfseffecten door het feit dat ieder jaar opnieuw via contracten de 
benodigde productieruimte moest worden verkregen. Dit zorgde, ten opzichte van het stelsel 
van productierechten, tot grotere inkomensschommelingen en dus meer onzekerheid. 

f. niet stimuleerde tot een meer grondgebonden productie. Volgens ondernemers was 
investeren in grond minder renderend dan investeren in alternatieve 
mestafzetmogelijkheden. 

                                                           
32 Ingevolge de uitspraken van het gerechtshof te ’s-Gravenhage - in de door de Nederlandse 
Vakbond voor Varkenshouders c.s. (NVV) tegen de Staat aangespannen civiele procedures met 
betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij - was gedurende bijna een 
jaar te rekenen vanaf 23 februari 1999 een rechterlijk gebod van kracht om een deel van de Whv buiten 
toepassing te laten. 
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Er werd besloten dat het stelsel van Mestafzetovereenkomsten niet ter vervanging zou dienen van het 
stelsel van dierrechten. Het stelsel van dierrechten was wel toe aan een vereenvoudigingsslag. Dit 
werd gerealiseerd met de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten)33. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten, 
eveneens in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel 
van varkens- en pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest 
mede in het licht worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting34 
meldde daarover het volgende: “Het systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond 
feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het «volume» – van de mestproductie, de 
handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de gebruiksbeperkingen te 
verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt gevormd 
door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen 
tot de kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten 
worden gerealiseerd, moeten de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving 
van deze normen te kunnen verzekeren, worden gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen 
als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn” (p. 3-4). Voor varkens en pluimvee werd de 
voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de verwachte forse toename van 
aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee kon het productierecht 
vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. De overige diercategorieën 
waren beperkt in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en 
marktperspectieven. 
 
Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans 
artikel 77) de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Als 
argumentatie voor deze expiratiedatum werd in de memorie van toelichting het volgende genoemd: 
“Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep verhandelbare 
rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 
stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 
januari 2015 als expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de 
eerder aangehaalde brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie 
van toelichting bij het eerder aangehaalde wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten 
aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de 
fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de aanloop daarnaar toe zullen de 
fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 
afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het 
evenwicht op de mestmarkt in het gedrang komen. 
 
Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet 
verantwoord, tenzij er andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien 
van de beheersing van de omvang van het geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum 
staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie waarin alternatieve mechanismen 
voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de productierechten 
wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 
gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten 
en van de specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie 

                                                           
33 Staatsblad 2005, nr. 480. 
34 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 
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naar de concentratiegebieden te verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de 
Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot 
afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen door bedrijven rekening kan 
worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever ertoe 
dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te 
maken”. 

4.2. Mogelijke grondslagen voor een volumebeheersingsinstrument 
De omvang van de veestapel kan op basis van verschillende principes worden gereguleerd:  
a) Op basis van het maximaal te houden aantal dieren. Het huidige stelsel van dierproductierechten 

voor varkens en pluimvee is hier op gebaseerd. Uiteindelijk is dit stelsel weer verder terug te 
voeren op fosfaatproductie (zie c). In het verleden heeft ook een gedeeltelijke koppeling met 
grond bestaan (grondgebonden rechten).  

b) Op basis van de productie aan melk, vlees, eieren. De melkquotering is hierop gebaseerd. 
c) Op basis van (werkelijke) emissie naar het milieu, zoals ammoniak, nitraat, fosfaat of 

broeikasgassen. Het door Cap Gemini voorgestelde emissiemanagementsysteem (zowel in de 
uitgebreide variant (EMS) als in de variant voor alleen ammoniak in combinatie met 
dierproductierechten (DELSY)) is hier op gebaseerd. In de praktijk bindt de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) de ammoniakemissie in de gebieden waar deze wet geldt aan een absoluut 
plafond.  

d) Een koppeling tussen hoeveelheid grond en aantal dieren/emissie/immissie. Het systeem van 
Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), zoals dat in 2002-2004 bestaan heeft, was hier grotendeels op 
gebaseerd (mogelijk was ook afzet van mest buiten de NL landbouw door verwerking en/of 
export). 

 
Optie b valt al snel af als mogelijke sturingsinstrument. Reden om niet het pad in te slaan van een 
sturingsinstrument gebaseerd op productie, zoals het melkquotum, is dat het nationaal opleggen van 
een productiequotum 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. Bij voorbaat zou een dergelijk instrument omstreden zijn. 
 
Optie c, sturen op basis van emissies naar het milieu, sluit heel direct aan op het probleem dat reden 
vormt voor een sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico op milieuverontreiniging. In de 
praktijk werkt de Wav ook naar behoren. Deze wet verbiedt nieuwvestiging in de betreffende 
gebieden (voor ammoniak kwetsbare natuurgebieden en zones van 250 meter daaromheen) en bindt 
de emissie van individuele bedrijven aan een gecorrigeerd bedrijfsplafond. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven is dat een plafond gebaseerd op de ammoniakemissie; voor rundveebedrijven gaat 
het om een plafond uitgedrukt in aantal dieren. Melkveebedrijven mogen tot maximaal 200 dieren 
doorgroeien. Doortrekken van het regime van de Wav naar het gehele land zou een drastische 
inperking vormen van de ontwikkelingsruimte van de veeehouderij, aangezien nieuwvestiging 
verboden zou worden en het regime van de bedrijfsemissieplafonds zeer beperkend uitpakt voor de 
ontwikkeling van bestaande bedrijven. Een dergelijk drastisch regime is, gelet op de motivering van 
de Wav ook nauwelijks te legitimeren. Een soepeler variant zou dan zijn een variant in de lijn van de 
voorstellen uit het rapport van Cap Gemini. Echter, in de praktijk zal de EMS-variant 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. Over blijft dan de eenvoudiger variant waarbij alleen op basis van ammoniak gestuurd 
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wordt. In de hierna te bespreken overblijvende sturingsprincipes gebaseerd op dieren en grond zal 
worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze opties gecombineerd kunnen worden met sturen op 
(in elk geval) ammoniak.  
 
Twee sturingsprincipes blijven dan over: sturen op aantallen te houden dieren en sturen op 
beschikbare afzetruimte (grond, export en afzet buiten de landbouw). Bij de verder bespreking van 
deze twee opties zal verwezen worden naar de benamingen waaronder deze opties in het 
Nederlandse beleid bestaan of bestaan hebben: (stelsel van) dierrechten en (stelsel van) 
mestafzetovereenkomsten (MAO). 
 
Een derde serieuze mogelijkheid betreft een gecombineerd stelsel van dierrechten met een koppeling 
aan grond voor (min of meer) grondgebonden bedrijven.  

4.3  Beoordelingscriteria en randvoorwaarden voor opties voor volumesturing 
Welke criteria zijn relevant om te beoordelen welke invulling van een nieuw stelselvolume-instrument 
het meest geschikt/gewenst is?  
 
1. Doeltreffendheid: beoogde doel: plafonneren milieuemissies (nitraat, fosfaat, ammoniak, 

broeikasgassen, fijn stof, geur). Welke optie leidt het beste tot het bereiken van het gewenste doel? 
 

2. Doelmatigheid: welke invulling leidt met de minste kosten tot het gewenste doel?  
aspecten hierbij zijn: 
- kosten bedrijven: administratieve lasten 
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling 
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector 
- 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? Relevant in dit 
verband is de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2009-2010, 28 385, Nr. 176 
die vraagt om in de beleidsvoorstellen ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten 
met een uitwerking te komen van een prikkel voor mestbe- en verwerking, onder andere met 
afzet buiten de Nederlandse landbouw’ (zie bijlage XX voor volledige tekst). Relevant in dit kader 
zijn ook de door LTO Nederland en de NVV ingediende voorstellen die beide een vorm van 
stimulering van mestverwerking bevatten. (zie bijlage XX voor het voorstel van LTO nederland en 
bijlage XX voor het voorstel van de NVV). 
 

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? 

 
Voorkomen moet worden dat invulling ten koste gaat van de randvoorwaarden diergezondheid en 
dierenwelzijn.   

4.4 Vormgeving stelsel van dierrechten 
De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 
varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 
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bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 
paragrafen 2.5.1 en 3.2) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van 
doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van 
gebruiksnormen. 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 
geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen 
van algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande 
marktordening niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet 
verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van 
belang daarbij is dat in die sectoren dan wel bij die bedrijven wordt ingegrepen die aantoonbaar 
bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Aandachtspunten: 
• Er moet een duidelijke, onderbouwde basis zijn voor de initiële verdeling van rechten;  
• Er dient een adequate hardheidsregeling te zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen 

individuele besluiten. Er zal namelijk altijd sprake zijn van hardheidsgevallen, als gevolg van 
niet-representatieve veebezetting op de peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen, 
etc.). 

• Er moet besloten worden of de wet de mogelijkheid moet bieden tot afroming en zo ja, onder 
welke omstandigheden (bij overdracht, bij overschrijding milieunormen, etc.). 

 
Voor herverdeling van rechten na introductie van het stelsel gedurende de looptijd van het stelsel zijn 
verschillende invullingen denkbaar:  
a) Geen herverdeling: Zodra het bedrijf ophoudt met de productie vervallen de rechten. Dit leidt in 

principe tot een krimp van de veestapel, maar lokt uit dat constructies bedacht zullen worden om 
dierrechten in stand te kunnen houden, ook al wil de ondernemer stoppen. Een dergelijke 
drastische ingreep zal zeer moeilijk te legitimeren zijn en grote economische schade met zich 
meebrengen. Om deze reden is deze variant niet haalbaar en wenselijk.  

b) Herverdeling door de Staat: rechten vallen na beëindiging van het bedrijf toe aan de Staat en 
worden door de Staat herverdeeld. Ook voor deze variant geldt dat ondernemers zullen zoeken 
naar wegen om rechten niet te laten toevallen aan de Staat, ook als zij eigenlijk met hun bedrijf 
willen stoppen.  
Ook is de vraag aan de orde of en hoe beschikbare rechten herverdeeld worden door de Staat. 
Gelet op de milieu- en duurzaamheidsdoelen van overheidsingrijpen, is het voor de handliggend 
om dit te doen op basis van leveren van duurzaamheids-prestaties (nader te bepalen hoe in te 
vullen). Deze optie valt te overwegen als de overheid een doel wil realiseren dat niet door 
verhandeling van rechten in de markt, eventueel aangevuld met beperkingen of kortingen, 
doeltreffender en doelmatiger kan worden gerealiseerd.  

c) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven binnen sector. Dit komt overeen met de 
situatie die nu bestaat voor varkensrechten en pluimveerechten. 

d) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven over sectorgrenzen heen. Deze variant 
betekent feitelijk dat er concurrentie tussen bedrijven in de verschillende sectoren ontstaat. Macro-
economisch kan dit zeer efficiënt uitpakken; het kan echter leiden tot het verdwijnen van die 
bedrijfstak met de zwakste concurrentiepositie.  

 
Opties c) en d) kunnen verder beperkt worden door van overheidswege grenzen te stellen aan 
verhandelbaarheid (zoals nu het geval is bij de compartimentering in de dierproductierechten). Ook 
kan bij verhandeling gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van afroming (in feite een lichte 
vorm van optie a). Motivering daarvoor kan zijn het ten algemene verlagen van de milieudruk; het 
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ontmoedigen van ongewenst gedrag (zie ook volgende §); het creëren van een pot waaruit 
ondernemers die gewenst gedrag vertonen beloond kunnen worden. 
 
Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan de 
veehouderij gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan 
ammoniak (nationaal: NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. Ook andere 
maatschappelijke vraagstukken dan specifieke milieuproblemen zijn in meer of mindere mate 
gerelateerd aan de totale omvang van de veehouderij. Te denken valt aan de schaalgrootte van 
individuele ondernemingen/bedrijfslocaties (de discussie over megastallen), landschap (natuur, 
recreatie), volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Vraag is of er een voldoende motivering 
(legitimiteit) gevonden kan worden om vanuit het mestbeleid (Meststoffenwet) aanvullende 
maatregelen (ten opzichte van bestaande regelgeving) aan de sector op te leggen om andere 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken? In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de 
Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering 
varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) staat hierover het volgende (Kamerstukken II, 
30004, nr.3): “Waar het gaat om ongewenste locale milieugevolgen, in het bijzonder eventuele 
stankoverlast en ammoniakuitstoot, is het specifieke instrumentarium van de Wet milieubeheer en de 
Wet ammoniak en veehouderij het meest aangewezen voor de toepassing van de aan de orde zijnde 
lokale belangenafweging”.  
 
Aangezien geen enkel ander wettelijk kader, behalve de Wet ammoniak en veehouderij voor alleen de 
zeer kwetsbare gebieden en zones van 250 meter er omheen, in een absoluut plafond aan de omvang 
van de veehouderij voorziet, lijkt het goed te motiveren en te legitimeren om in de Meststoffenwet ook 
te refereren aan andere maatschappelijke problemen die gediend zijn bij een plafond aan de aantallen 
te houden dieren en/of de maximale hoeveelheid te produceren mest. 
  
Invulling zou bestaan uit het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met 
rechten voor melkvee (en eventueel andere diersoorten). Het stelsel van productierechten heeft zich 
nadat het eenmaal ingevoerd was (wat wel de nodige problemen met zich mee kan brengen), bewezen 
als een relatief eenvoudig en robuust stelsel. Uitvoering en handhaving zijn beproefd. 
Compartimentering is technisch relatief eenvoudig mogelijk, evenals afroming. Politiek gezien kan het 
aanpassen van de totale hoeveelheid dierrechten aan een eventueel kleinere milieugebruiksruimte (zie 
de krimpende mestafzetruimte in Nederland) de nodige voeten in de aarde hebben. 
 
Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van productierechten zijn het feit dat er een schaars 
goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en dat er weinig stimulansen vanuit gaan om te 
innoveren. Het stelsel van productierechten biedt weinig ruimte om door middel van het toepassen 
van innovatieve oplossingsgerichte maatregelen (veevoer, mestbewerking en afzet buiten de NL 
landbouw/export) extra productieruimte te creëren, zonder dat daar dierproductierechten voor nodig 
zijn. 
 
Daar staat tegenover dat het stelsel van productierechten juist ook een stimulans kan vormen om te 
innoveren: als betaald dient te worden voor het recht om te produceren, dan zullen ondernemers die 
dat het meest efficiënt kunnen, bereid zijn het meeste te betalen. Bijeffect daarvan is echter wel dat  de 
overheid hiermee de ‘enge’ kostprijsgedrevenheid van de veehouderijsectoren aanjaagt. Dat zou wel 
eens kunnen uitpakken op een wijze die niet aansluit bij de breed gedragen wens voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
De ‘basisvariant’ houdt in dat rechten alleen binnen dezelfde diercategorie verhandeld kunnen 
worden. Dat is negatief voor de sectoren die een sterke economische startpositie en/of positieve 
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toekomstverwachtingen hebben aangezien het hun groeimogelijkheden beperkt dan wel groei 
duurder maakt; het is gunstig voor sectoren die in rechtstreekse concurrentie met andere sectoren de 
slechtste uitgangspositie en/of slechtste toekomstverwachtingen hebben, aangezien het bescherming 
tegen sterkere sectoren biedt.  
 
Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen 
reguleren. Welke diercategorieën onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een 
afweging tussen effectiviteit en efficiency, rechtvaardigheid, uitvoeringslasten en administratieve 
lasten en afhankelijk van de vraag of de bijdrage van een diercategorie aan de belasting van het milieu 
een aanvullende maatregel legitimeert. 
 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 
 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 
         
1. Rundvee: Melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 
2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 
3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
4. Rundvee: Vleesvee 11,8 6,8% 95,5% 
5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 
6. Paarden en pony's  2,7 1,6% 99,3% 
7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 1: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2009) 
 
Het huidige stelsel voor dierrechten en de melkquotering zorgen voor een begrenzing van de 
veestapel. Beide stelsels leggen een plafond voor 88,7% van de dierlijke fosfaatproductie. Gezien de 
potentiële groei in de aankomende 5 tot 10 jaar en de bekendheid bij ondernemers van deze vorm van 
sturing lijkt het voor de hand te liggen een eventueel stelsel van toepassing te verklaren op melkvee 
(inclusief jongvee), varkens en pluimvee. Het ontbreekt aan een objectief criterium op basis waarvan 
besloten kan worden welke diercategorieën onder een eventueel plafond geschaard moeten worden. 
Er zou gekozen kunnen worden voor een bepaalde bijdrage aan de belasting van het milieu, 
uitgedrukt in een percentage op het totaal. Gezien de omvang van de mestproductie in Nederland is 
een bijdrage van meer dan 2,5% aan het totaal als ‘substantieel’ te beschouwen. Bij een dergelijke 
grens zouden in elk geval ook vleeskoeien en vleeskalveren onder een stelsel moeten vallen. 
 
Ook is aan de orde op welke wijze mestafzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet in 
combinatie met mestverwerking) in een systeem van dierrechten kan worden mogelijk gemaakt. 
Allereerst is dan de vraag aan de orde wat de grondslag daarvoor zou moeten zijn. Het ligt voor de 
hand aan te sluiten bij de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff. In principe zou dan de grondslag 
kunnen zijn afzet van mest buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet na mestbe- en/of 
verwerking): rechten worden verstrekt als een ondernemer kan aantonen dat deze mest ook 
daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afzet. Rechten zouden dan alleen moeten gelden 
zolang inderdaad buiten de Nederlandse landbouw afgezet wordt.  
Discussie zou kunnen ontstaan of er niet andere redenen zouden moeten zijn voor verstrekken van 
extra rechten. Zo zou bijvoorbeeld mestafzet die leidt tot verdringing van kunstmest ook gezien 
kunnen worden als met dierrechten te honoreren productie. 
Nadeel van het verstrekken van dierrechten op deze wijze is dat gestuurd wordt op de productie van 
mest waarvoor verantwoorde afzet gevonden is, maar dat het moeilijker is om rekening te houden 
met de andere bijeffecten en milieuemissies van het houden van dieren dat hierbij hoort. Die 
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bijeffecten zouden dan moeten worden beperkt door inzet van het andere beschikbare milieu- en 
ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van dierrechten zich verhoudt tot de wens om andere 
milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te plafonneren.  
Een dierrechtenstelsel zonder mogelijkheden van extra productie op basis van verwerking/export legt 
een plafond in de totale productie van overige emissies. In die situatie kan stalontwikkeling zoals die 
ook nu al gestimuleerd wordt door het ammoniakbeleid al dan niet in combinatie met het r.o.-beleid, 
zorgen voor een afname van de totale emissies.  
Dit geldt echter niet in geval van (onbeperkte) uitbreidingsmogelijkheden op basis van 
verwerking/export. In die situatie is immers een groei van de veestapel mogelijk en kunnen effecten 
van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt worden door een eventuele groei van de 
veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke 
daling te kunnen garanderen. 

4.5 Vormgeving stelsel van Mestafzetovereenkomsten 
In een stelsel gebaseerd op grond en gecontracteerde mestafzetcapaciteit, zoals het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten wordt de omvang van de mestproductie die op een veehouderijbedrijf mag 
plaatsvinden direct afhankelijk gesteld van de vooraf gecontracteerde of in eigen bezit zijnde 
aanwendings- en afzetmogelijkheden die voor die mest bestaan, gegeven de geldende 
gebruiksnormen. Voor zover de veehouder over onvoldoende eigen grond beschikt om zijn mest af te 
zetten, moet hij zich voorafgaand aan de productie door middel van mestafzetovereenkomsten 
verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden voor de te produceren mest. Daarbij gaat het om 
afzetmogelijkheden op landbouwgrond van derden en om afzetmogelijkheden voor de mest buiten de 
Nederlandse landbouw. Afzet buiten de Nederlandse landbouw komt neer op afzet van de mest via 
(erkende35) exporteurs in het buitenland – al dan niet na be- of verwerking op bedrijfsniveau of door 
erkende verwerkers – en op verwerking van de mest tot producten die niet als dierlijke of andere 
organische meststof kunnen worden aangemerkt of verbranding. 

                                                           
35 Voorwaarden verbonden aan een erkenning kunnen de volgende zijn:  
• overlegging bedrijfsplan voorafgaand aan het jaar waarop de mestafzetovereenkomsten 

betrekking hebben;  
• deugdelijke onderbouwing van de verwachte mestverwerkingscapaciteit of 

mestafzetmogelijkheden in het buitenland;  
• voor elk van de onderscheiden producten aannemelijk maken dat daarvoor een reële afzetmarkt 

bestaat.  
• een financiële onderbouwing en een beschrijving van de bedrijfsmiddelen, inclusief 

vergunningen, waarover de ondernemer moet beschikken om aan zijn verplichtingen te kunnen 
voldoen.  

• Ingeval van be- of verwerking zal ook een nauwkeurige beschrijving van het productieproces 
moeten worden gegeven.  

• bij export van mest moet bij de eisen aan bedrijfsmiddelen worden gedacht aan eisen aan de 
transportvoertuigen, zoals het ter beschikking hebben van GPS.  

• aansluiting bij waarborgfonds (niet voor zelfverwerkers). De financiële dekking hiervoor zal 
volledig door de aangesloten mestverwerkers en exporteurs moeten worden opgebracht. 

Niet-voldoening aan voorwaarden heeft uitsluitend bestuursrechtelijke consequenties: betrokkene zal 
niet worden erkend.   
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Bij vormgeving van een stelsel van mestafzetovereenkomsten moet gestreefd worden naar een zo 
groot mogelijke zekerheid dat de veehouder daadwerkelijk al voorafgaand aan de feitelijke 
mestproductie de beschikking heeft over voldoende aanwendings- en afzetmogelijkheden 
voor de mest. Dat wil zeggen dat de ondernemer vóór het productiejaar de beschikking moet hebben 
over voldoende grond en, voor zover de eigen oppervlakte landbouwgrond niet volstaat, zich 
contractueel moet hebben verzekerd van de mogelijkheid tot afzet van zijn overschotmest bij 
derden. Immers, voorkomen moet worden dat de veehouder de feitelijke productie start en in de loop 
van het jaar tot de ontdekking komt dat hij geen afzetmogelijkheden voor die mest kan vinden. Er 
dient om die reden gewerkt te worden met dagplafonds en jaarplafonds. 
 
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, door grond en mestafzetovereenkomsten 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 marge 
van 15% aangehouden tussen de op enig moment daadwerkelijk plaatsvindende mestproductie en de 
op dat moment verzekerde mestplaatsingsruimte; voor enkele bedrijfssystemen is deze marge groter 
dan 15%. 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. 
 
De productieforfaits voor de berekening van de stikstofproductie van de dieren van de onderscheiden 
diersoorten en -categorieën dienen opgenomen te zijn in de Meststoffenwet. Om het aantal bedrijven 
dat onnodige mestplaatsingsruimte moest regelen te beperken (loze contracten) – gelet op de te 
verwachten spreiding in de stikstofuitscheiding – waren de forfaits in de periode 2002-2004 
vastgesteld op 95% van de gemiddelde waarden. Toch werden onder het MAO-stelsel zoals dit in de 
jaren 2002-2004 van kracht was veel melkveehouders geconfronteerd met loze contracten. Eventueel 
kan bij de vaststelling van de te contracteren hoeveelheden afzetruimte rekening gehouden worden 
met de Bedrijfsspecifieke excretie (BEX). 
 
Een mestafzetovereenkomst moet de verplichting bevatten om, indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken, de overeengekomen hoeveelheid stikstof in dat jaar 
daadwerkelijk af te nemen. Een dergelijke verplichting is onmisbaar wil het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten aan zijn doel kunnen beantwoorden. Het gaat immers niet om het bereiken 
van een theoretisch, papieren evenwicht op de mestmarkt, maar om een werkelijk evenwicht. De 
mestafzetovereenkomsten moeten aan de mestproducenten reële mestafzetmogelijkheden verschaffen. 
Als akkerbouwers mestafzetovereenkomsten kunnen sluiten zonder de bedoeling te hebben om de 
gecontracteerde hoeveelheid stikstof daadwerkelijk af te nemen, zouden veel veehouders in de loop 
van het productiejaar alsnog worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om de mest af te zetten 
en zou alsnog een grote fraudedruk op het stelsel van regulerende mineralenheffingen komen te 
rusten. De afnameplicht voorkomt dat. 
 
Het is aan de mestproducent om al dan niet daadwerkelijk een beroep te doen op de afnameplicht. Als 
hij andere mogelijkheden voor mestafzet ziet of wellicht bij nader inzien zelfs minder wenst te 
produceren, en als de privaatrechtelijke afspraken met de akkerbouwer daarvoor de ruimte 
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bieden, dan kan hij deze mogelijkheden vanuit de optiek van de overheid evengoed benutten. Het is 
geredeneerd vanuit de doelstelling van het stelsel immers om het even aan wie het mestoverschot 
wordt afgezet, áls het maar wordt afgezet en de mogelijkheid daartoe is verzekerd. Uiteraard is wel 
van belang dat de opeenvolgende afnemers van de mest zich evenals de mestproducent aan de 
mestnormering houden. Het is echter niet het stelsel van mestafzetovereenkomsten maar het stelsel 
van gebruiksnormen dat dit moet verzekeren. De functie van het stelsel van mestafzetovereenkomsten 
is enkel te verzekeren dat er landelijk bezien voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn voor mest 
gegeven de beperkingen die het stelsel van gebruiksnormen aan het gebruik stelt. 
 
Het ligt niet voor de hand om ook te voorzien een leveringsplicht voor de mestproducent. Afspraken 
ten aanzien van de daadwerkelijke levering van de meststoffen kunnen het best tussen de 
contractpartijen onderling worden gemaakt en door de partijen zelf worden gehandhaafd. Aldus kan 
het best recht worden gedaan aan de verschillende omstandigheden die zich in de praktijk kunnen 
voordoen. Een leveringsplicht zou er ook aan in de weg staan dat de hoeveelheid geproduceerde mest 
in goed overleg tussen de contractanten uiteindelijk aan derden wordt geleverd waar dit beide 
partijen op dat moment beter uitkomt. Ook zal het in veel gevallen zo zijn dat partijen afspreken dat 
levering plaatsvindt via een intermediair die deze mest eerst mengt met mest van andere bedrijven ter 
verkrijging van de kwaliteit of samenstelling waar de afnemer behoefte aan heeft; ook in dergelijke 
situaties bestaat behoefte aan enige flexibiliteit ten aanzien van de door de producent te leveren 
hoeveelheid mest. 
 
Controle baseren op:  
• de oppervlakte grond die tot het bedrijf behoort (BRP perceelsregistratie); 
• de hoeveelheid mest waarvoor op basis van contracten afzetmogelijkheden bij derden bestaan. 
 
Handhaving: 
• jaarplafond: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk; 
• hetgeen is overeengekomen in een mestafzetovereenkomst: privaatrechtelijk tussen partijen. 
 
Voorwaarden:  
1. afnameplicht; 
2. afzetovereenkomsten vóór 1 oktober voorafgaande aan kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR 

voor minimaal 85% van de te verwachten productie; 
3. afzetovereenkomsten vóór 30 september kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR voor 100% 

van de te verwachten productie36; 
4. bij verwerking/export: de mest wordt daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afgezet. 
 
Het stelsel van mestafzetovereenkomsten kan gelden voor een ieder die bedrijfsmatig dieren houdt. 
 
Stimuleren van innovatie door rekening te houden met afzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan 
niet in combinatie met mestbe- en/of verwerking) is inherent aan het beschreven stelsel.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van mestafzetovereenkomsten zich verhoudt tot de wens om 
andere milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te 
plafonneren.  
Een mao-stelsel inclusief de mogelijkheid van extra productie op basis van verwerking/export legt 
geen absoluut plafond op aan de totale productie van overige emissies. In die situatie is groei van de 

                                                           
36  met genoemde datum en percentage onder punt 2 en 3 kan gevarieerd worden afhankelijk van de zekerheid 
die de overheid wil dat er voldoende mestafzet gecontracteerd wordt. 
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veestapel mogelijk en kunnen effecten van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt 
worden door een eventuele groei van de veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en 
ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke daling te kunnen garanderen. 

4.6 Tussenvariant: grondgebondenheid; dierrechten over het meerdere 
Mengvorm tussen beide stelsels is een stelsel waarin bedrijven die grondgebonden zijn (dat wil 
zeggen voldoende eigen grond hebben voor de verantwoorde afzet van de binnen het eigen bedrijf 
geproduceerde drijfmest) geen aanvullende rechten nodig hebben, terwijl bedrijven die onvoldoende 
grond hebben  te maken krijgen met dierrechten.  
 
Vanwege grond als basis voor een dergelijk stelsel, doen zich in principe alle voor- en nadelen voor 
van een mao-achtig stelsel: bepaald zal moeten worden welke norm precies geldt voor 
grondgebondenheid; welke grond meetelt; de problematiek van de forfaitaire bepaling vooraf versus 
de werkelijke bepaling achteraf doet zich voor.   
 
Daarbovenop krijg je te maken met grensgevallen als het gaat om wel of niet dierrechten, ook in de 
tijd.    
 
In principe worden hiermee a.h.w. ook de grondgebonden rechten (impliciet) mee 
geherintroduceerd…. 
 
 
Aanvullen…  
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5. Kenmerken stelsels (sterkte/zwakte) 

5.1 Stelsel van dierrechten 
1. Er vindt een directe sturing plaats op het aantal gehouden dieren. Ondernemers mogen alleen het 

aantal dieren houden waarvoor zij de rechten hebben verworven. Het recht op het houden van 
dieren is daarmee een schaars goed. 

2. Er vindt indirect sturing plaats op de productie van mest en andere emissies. Met een stelsel van 
dierrechten kan vooraf – binnen bepaalde marges – bepaald worden hoe groot de mestproductie 
zal zijn. Door inzet van managementmaatregelen en technische ingrepen op bedrijfsniveau kan 
een ondernemer de emissie per dier (sterk) beïnvloeden en kan de milieubelasting per dier tussen 
ondernemers (sterk) verschillen. Er bestaat evenmin een directe koppeling tussen productie en 
milieubelasting (belasting van bodem, water en lucht). De belasting van het milieu wordt 
gereguleerd door ondermeer het stelsel van gebruiksnormen, de AmvB Huisvesting en de 
milieuvergunning.  

3. Met de Europese Commissie is, in het kader van het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2010-2013, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse 
mestproductie het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de 
Commissie: “Teneinde te vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie 
intensivering optreedt, dienen de bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, 
zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, 
overeenkomstig het door Nederland uit te voeren actieprogramma”37. Te verwachten valt dat de 
Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. In het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(2006-2009) heeft Nederland realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de 
instandhouding van het stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten38. In het vierde actieprogramma heeft Nederland aangegeven dat 
“alleen door de mestproductie te begrenzen” Nederland een doelmatig mineralenbeleid kan  
voeren. Het stelsel van dierrechten is een effectief instrument om de mestproductie te begrenzen 
en te voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarde39. 

                                                           
37 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
38 “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”. 
39 Er bestaat geen directe relatie tussen het mestproductieplafond en de milieubelasting. Sinds 2002 
(referentiejaar mestproductieplafond) is de bodembelasting (bodemoverschotten N en P) fors 
afgenomen. Dit is het gevolg van aangescherpte gebruiksnormen. Sinds 2002 is een steeds groter deel 
van het bedrijfsoverschot aan dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw (export, particulieren, 
verbranding) geplaatst. Vraag is gerechtvaardigd of een mestproductieplafond met als referentiejaar 
2002 recht doet aan de inspanningen die sindsdien, zowel door de overheid als door de sector, zijn 
gepleegd. In de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 kan gekozen worden voor een inzet waarbij geen 
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4. Afhankelijk van de schaarste aan dierrechten vormt een stelsel van dierrechten een extra 
kostenpost voor individuele bedrijven: om te kunnen uitbreiden zullen dierrechten moeten 
worden aangeschaft. Redenerend vanuit het mestbeleid zal dat zeker naar bedrijven die over 
voldoende grond beschikken om hun mest verantwoord af te zetten, een moeilijk te 
verantwoorden kostenpost vormen. De ‘license to produce’ vertegenwoordigd echter ook een 
waarde voor ondernemers. Bij verhandeling vormen de rechten een (aanzienlijke) inkomstenbron 
voor ondernemers die zich er van ontdoen. Zeker wanneer de rechten om niet zijn gekregen 
wordt daarmee door de overheid ook vermogen voor ondernemers gecreëerd. Dit zal echter 
vooral ten goede komen aan (oudere) ondernemers die niet meer uitbreiden; jonge ondernemers 
die willen ontwikkelen krijgen te maken met extra kosten. Het betekent dat de middelen die 
ingezet worden voor de aanschaf van rechten niet ingezet kunnen worden voor andere 
doeleinden. Dit laatste is een veel gehoord kritiekpunt vanuit de sector en politiek. 

5. In een situatie dat mestafzetruimte schaars is, zorgt een stelsel van productierechten voor een rem 
op de stijging van de mestafzetprijzen aangezien de totale mesthoeveelheid gelimiteerd is. Zonder 
een dergelijke productiebeperking zullen de mestafzetprijzen al snel tot grotere hoogte stijgen 
(a.g.v. meer aanbod in dezelfde mestplaatsingsruimte) dan zonder stelsel het geval zou zijn 
geweest. 

6. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk uitvoerbaar, zowel voor de sector als voor de 
overheid, zodra het eenmaal is ingevoerd. Er is meer dan tien jaar ervaring met de uitvoering bij 
varkens en pluimvee. De uitvoering bij andere diercategorieën is soortgelijk en zal niet tot 
onoverkomelijke uitvoeringsproblemen leiden. Hierop bestaat één belangrijke uitzondering:  de 
initiële toekenning van rechten. Het toekennen van rechten aan diercategorieën die momenteel 
nog niet onder het stelsel van dierrechten vallen (i.i.g. rundvee, wellicht ook andere 
diercategorieën als schapen, geiten en vleeskalveren) kan (en zal) tot een groot aantal knelgevallen 
leiden, als gevolg van discussie over wat een redelijke en eerlijke verdeling is gelet op atypische 
bedrijfssituaties. Procedures hierover kunnen nog lang tot forse overheidsinzet leiden, zo leert ook 
de praktijk: de laatste WHV-zaken zijn nog steeds niet afgerond.  

7. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk te handhaven. Het is feitelijk een kwestie van 
staarten tellen. Complicerend factor is alleen dat het aantal dierrechten een jaargemiddelde 
betreft. Het aantal gehouden dieren mag op elk gegeven moment hoger liggen dan dit 
jaargemiddelde, het zogenaamde dagplafond. De ervaringen met het handhaven van het stelsel 
van dierrechten zijn over het algemeen positief [waar is die uitspraak op gebaseerd???]. 

8. Een stelsel van dierrechten leent zich er in theorie voor om op effectieve wijze de druk op de 
mestmarkt binnen de perken te houden. In geval van een onaanvaardbare toename van de druk 
op de mestmarkt (bijvoorbeeld door tegenvallende export en/of beperking van afzetruimte door 
aanscherping van gebruiksnormen) kan, door afroming bij verhandeling of – in het ultieme geval 
– door een generieke korting of opkoop, het aantal dierrechten teruggebracht worden tot een 
aanvaarbaar niveau. Dit zal echter in het algemeen pas achteraf ingezet worden en politiek al 
gauw omstreden zijn. Een deel van het leed is dan al geschied. 

9. Een stelsel van dierrechten bevat voor intensieve veehouders weinig tot geen stimulansen om te 
streven naar een reductie van de input – en daarmee ook de output – aan mineralen. In een 
dergelijke stimulans wordt gedeeltelijk wel voorzien door het stelsel van gebruiksnormen 
(indirect via de mestafzetprijzen) en de milieuvergunning (verminderen ammoniak en andere 
emissies). 

 

                                                                                                                                                                                     
mestproductieplafond als voorwaarde aan de derogatie wordt verbonden. Tot het zover is wordt, in 
ieder geval in deze notitie, uitgegaan van de situatie dat er wel sprake is van een 
mestproductieplafond met als referentiejaar 2002.  
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Er is momenteel weinig steun voor een stelsel van dierrechten. CDA, VVD en PVV hebben met hun 
tijdenshet AO mestbeleid van 15 december 2010 gepresenteerde 10-puntenplan uitgesproken tegen 
een stelsel van dierrechten. De NVV en LTO-Nederland geven de voorkeur aan een invulling waarbij 
het overschot aan dierlijke mest via (verplichte) mestverwerking wordt afgezet buiten de Nederlandse 
landbouw. De NMV ziet wel de noodzaak van directe sturing op omvang maar ziet hiervoor geen rol 
weggelegd voor een stelsel van dierrechten. 

5.2 Mestafzetovereenkomsten 
1. Ondernemers mogen de hoeveelheid mest produceren waarvoor voorafgaande aan het 

kalenderjaar mestafzet is geregeld (grond, afzet aan intermediair/tussenpersoon, export). 
Afzetmogelijkheden voor dierlijke mest zijn hiermee een schaars goed geworden waarvoor 
betaald dient te worden. 

2. Sturing op de mestproductie is indirect: productie kan plaatsvinden indien er plaatsingsruimte 
verworven is voor de geproduceerde mest. Met een stelsel van MAO’s kan voorafgaande aan een 
kalenderjaar vastgesteld worden hoe groot de mestproductie dat jaar zal zijn, maar niet de daarop 
volgende jaren. Als het gaat om handhaving van het mestproductieplafond 2002 vormt een stelsel 
van MAO’s geen harde garantie dat niet meer dierlijke mest wordt geproduceerd dan is 
toegestaan (zie opmerking hierover in voetnoot 39) . 

3. Naast een markt voor fysieke mest (op basis van daadwerkelijke hoeveelheden mineralen) 
ontstaat er met een stelsel van MAO’s ook een markt voor afzetruimte (op basis van forfaitaire 
hoeveelheden mineralen). 

4. Er vindt beperkt milieusturing plaats. Een stelsel van MAO’s reguleert de (forfaitaire) productie 
op basis van gecontracteerde afzetruimte voor dierlijke mest. In de praktijk is aan de hand van het 
aantal afgesloten MAO’s vrij precies te bepalen wat de mestproductie zal zijn. Afhankelijk van 
verschillen in management (type voer, beweiden of niet-beweiden, voederconversie, etc.) kan de 
feitelijke mestproductie wel sterk afwijken van de forfaitaire gecontracteerde mestproductie. Dat 
gegeven dwingt veehouders om vooraf betere na te denken over het management in een gegeven 
jaar en te streven naar stabiele productie van mest: bij meer productie dan afgesproken zal er 
immers aanvullende mestruimte gezocht moeten worden; bij minder mestproductie is er 
onnodige mestafzetruimte gecontracteerd. De koppeling met milieubelasting (belasting van de 
bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd door het stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van 
MAO’s is dan ook een aanvullende maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid (‘evenwicht’ 
op de mestmarkt door koppeling van productie aan afzetruimte). Een stelsel van MAO’s is slechts 
zeer indirect geschikt voor sturing op emissies naar lucht. Dat gebeurt door het R.O.- en milieu-
instrumentarium op bedrijfsniveau. 

5. Een stelsel van MAO’s is minder eenvoudig te handhaven dan een stelsel van dierrechten. 
Jaarlijks dient gecontroleerd te worden of een ondernemer voldoende afzetruimte heeft voor de 
beoogde dierlijke mestproductie. Is dit niet het geval dan dient de ondernemer zijn beoogde 
productie te beperken, hetzij door emissiebeperkende maatregelen, hetzij door het aantal te 
houden dieren te reduceren. De overheid dient hier op toe te zien. Er kan een aanzienlijk verschil 
bestaan tussen de forfaitaire productie op basis waarvan MAO’s afgesloten dienen te worden en 
de feitelijke productie (gevolg: loze contracten dan wel een tekort aan contracten). Dit kan 
resulteren in grote handhavingsmarges. Afzetruimte buiten de Nederlandse landbouw (export) 
dient vooraf gecontracteerd te worden. Exportcontracten zijn ook onder het huidige mestbeleid 
een grote bron van zorg. Ondernemers (intermediairen) hebben de grootste moeite voorafgaande 
aan een kalenderjaar de benodigde afzetruimte te contracteren. Akkerbouwers in met name 
Duitsland hebben wel behoefte aan dierlijke mest uit Nederland, maar zijn niet altijd bereid dit 
voorafgaande aan het jaar contractueel vast te leggen. Lopende een kalenderjaar gaat er om die 
reden altijd meer mest de grens over dan voorafgaande aan het jaar is gecontracteerd. 



 42 

6. Het stelsel van MAO’s zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was, kende een aantal haken en 
ogen waardoor de sturingskracht en uitvoerbaarheid laag waren. Een deel hiervan is opgelost. Zo 
is er momenteel sprake van een effectieve perceelsregistratie en is de daadwerklijke afzet van 
mest met AGR/GPS vele malen beter te traceren, alhoewel export nog een zorgenkindje blijft. 
Daarnaast zal een eventueel nieuw MAO-stelsel niet naast een stelsel van dierrechten draaien, 
maar ter vervanging dienen. Toch dreigt het gevaar van een papieren stelsel. Onder het oude 
MAO was er sprake van loze contracten. Ondernemers moesten, als gevolg van het hanteren van 
forfaitaire productiewaarden, contracten afsluiten voor mest die feitelijk niet geproduceerd werd. 
Dit probleem blijft. Het oude MAO kende een afnameplicht “indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken”. In de praktijk hoefde ondernemers hier weinig gebruik 
van te maken doordat veel afzetruimte werd gecontracteerd door intermediaire ondernemingen. 
Intermediairs hebben, door hun kennis van de markt en hun veel grotere afzetgebied, meer 
mogelijkheden om met de feitelijke afzet te schuiven teneinde alle fysieke mest te plaatsen. 
Intermediairs beschikken daarnaast over het merendeel van de landelijk beschikbare 
opslagcapaciteit waarmee (tijdelijk) stagnaties in de feitelijke afzet opgevangen kunnen worden. 
Het feitelijk gebruik van dierlijke mest is in belangrijke mate afhankelijk van klimatologische 
omstandigheden. In een jaar met een nat voorjaar zal relatief veel dierlijke mest in opslag gaan 
waardoor de te contracteren afzetruimte in het daarop volgende jaar zal afnemen. Dergelijke 
fluctuaties tussen de jaren kan de uitvoering en handhaving danig bemoeilijken. 

7. Een stelsel van MAO’s kan een effectief instrument zijn om de productie van mest in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare afzetruimte. Het dwingt producenten om 
mestproducten te leveren waarvoor een afzetmarkt is en kan daarmee een stimulans vormen voor 
mestverwerking. Een MAO-stelsel ontziet die ondernemers die eigen grond hebben voor de afzet 
van hun eigen mest. Grondgebondenheid wordt gestimuleerd. 

5.3 Tussenvariant 
 

5.4 Kwalitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 
 
 Dierrechten MAO 
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.  

Nee 
Hoe meer afzetruimte 
gecontracteerd kan worden, hoe 
groter de productie kan worden. 
Begrenzing wordt gevormd door 
beschikbare grond, acceptatie 
buiten Nederland, eisen aan R.O. 
en capaciteit om mest buiten de 
landbouw af te zetten.  

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 minder direct 
Door aanvullende voorwaarden te 
stellen aan afzetcontracten, 
bijvoorbeeld het contracteren van 
110% van de te verwachten 
productie of door de 
onderliggende gebruiksnorm voor 
het sluiten van afzetcontracten te 
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verlagen (bijvoorbeeld op gras 
van 250 naar 230 kg N/ha) 

Plafonneren overige 
milieuemissies (ammoniak, 
broeikasgassen) 

  

Doelmatigheid:   
Zijn er kosten verbonden 
aan de ‘license to produce’? 

Ja, alleen bij uitbreiding 
Kosten voor ‘license to produce’ 
uitsluitend bij de aanschaf van 
dierrechten bij uitbreiding. Deze 
kunnen zwaar drukken op 
investeringsruimte. Er zijn geen 
kosten voor het instandhouden 
van dierrechten (afgezien van 
eventuele aflossing van rente) 

Ja, jaarlijks bij afsluiten MAO’s  
Ondernemers dienen elk jaar 
kosten te maken voor ‘license to 
produce’. Afzetruimte is het 
schaarse goed (grond, export, 
verbranding, afzet buiten de 
landbouw). Bij MAO met 
afnameplicht zullen afnemers een 
vorm van ‘risicobijdrage’ vragen 
voor het afsluiten van een MAO. 
Om die reden valt te verwachten 
dat in een MAO-stelsel waarin de 
mestproductie niet belemmerd 
wordt door dierrechten, de kosten 
van de afzetcontracten hoger 
liggen dan in een stelsel gebaseerd 
op dierrechten (tenzij een 
dierrechtenstelsel weinig 
beperkend is, aangezien dan ook 
onder dierrechten er concurrentie 
ontstaat om afzetruimte en 
daarmee de behoefte om vooraf 
privaat contracten af te sluiten die 
verder dezelfde onzekerheden 
kennen als er zijn onder mao). 

Wat is het financiële effect 
voor melkveehouders? 

Negatief voor ontwikkelende 
bedrijven; positief voor stoppers 
Melkveehouders krijgen een extra 
en nieuwe kostenpost erbij in 
geval van uitbreiding. De drang 
om te groeien zal bij een deel van 
de ondernemers groot zijn (de 
stallen worden al gebouwd!). Er 
zal, zeker in eerste instantie, 
sprake zijn van een zeer schaars 
goed en dienovereenkomstig hoge 
prijzen. 

neutraal-positief voor bedrijven 
met voldoende grond; negatief 
voor bedrijven met te weinig 
grond 
Een aanzienlijk deel van de 
melkveehouders (circa 90% onder 
huidige gebruiksnormen) heeft 
voldoende eigen grond om 
dierlijke mest af te zetten. Die 
ondernemers die minder dan 250 
kg N/ha produceren kunnen extra 
inkomsten genereren door het 
aanbieden van afzetruimte voor 
andere ondernemers. 

Wat is het financiële effect 
voor varkens- en 
pluimveehouders? 
 

Neutraal 
Voor de varkens- en 
pluimveehouders verandert er 
niks. Kosten uitsluitend bij de 
aanschaf van dierrechten bij 

Eerst negatief, daarna onzeker 
Vrijwel alle varkens- en 
pluimveehouderijen hebben de 
afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in 
dierrechten. Bij afschaffen van het 
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uitbreiding. Deze kunnen zwaar 
drukken op investeringsruimte. Er 
zijn geen kosten voor het 
instandhouden van dierrechten. 
Bestaande rechten behouden hun 
waarde. 
 
Indien rechten uitwisselbaar 
worden tussen diercategoriën zal 
de prijs voor rechten toenemen 
door sterke concurrentie vanuit 
met name de melkveehouderij. 
 
In geval dat afroming van rechten 
nodig is om een eventueel te groot 
verschil met de milieugebruiks-
ruimte (en daarmee fraudedruk) 
op te lossen, leidt dit tot kosten 
voor alle betrokken veehouders. 

stelsel van dierrechten zijn deze 
investeringen niets meer waard. 
Hiervoor in de plaats komen 
kosten voor MAO’s. Deze zullen 
in verhouding lager zijn dan 
investeren in rechten. Hier staat 
tegenover dat kosten voor MAO’s 
jaarlijks terugkeren en dat, indien 
de dierlijke productie toeneemt, 
afzetruimte een groeiend schaars 
goed zal worden waardoor MAO-
kosten ook toe zullen nemen. 

Wat is het financiële effect 
voor akker- en 
tuinbouwers? 

Neutraal/licht positief 
Bij uitbreiding van stelsel van 
dierrechten tot andere 
diercategorieën blijft het aanbod 
aan dierlijke mest gelijk, maar 
wordt toekomstige groei beperkt 
(afhankelijk van hoe initiële 
toedeling plaatsvindt). Door 
aanscherpen gebruiksnormen wel 
minder plaatsingsruimte 
waardoor onderhandelingspositie 
voor AT-sector beter wordt.  

Positief 
Afzetruimte, waaronder grond, is 
onder het MAO-stelsel een 
schaars goed. De AT-sector kan 
aan dit schaarse goed een 
prijskaartje hangen. Hiermee 
wordt bovenop de financiële 
vergoeding voor de fysieke 
afname van mest ook een 
vergoeding ontvangen voor het 
afsluiten van een MAO 

Handhaafbaarheid 
 

Goed 
Handhaving is relatief eenvoudig. 
Kwestie van staarten tellen (+ 
I&R) 

Matig 
Vergt behoorlijke inspanning. 
Door goede perceelsregistratie 
wel beter dan in verleden. Vooral 
in geval ondernemers 
onvoldoende afzetruimte hebben 
gecontracteerd zullen veel 
discussies ontstaan. Want welke 
maatregel wordt dan genomen? 
Gaat de overheid dieren in beslag 
nemen? Inspanning is daarnaast 
jaarlijks terugkerend. 
Extra probleem kan het bouwen 
van ‘constructies’ zijn. Echter 
deels zijn die identiek aan de 
problematiek die nu ook al bestaat 
onder het stelsel van 
gebruiksnormen in combinatie 
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met dierrechten. 
Uitvoerbaarheid Toedeling rechten 

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.  

Goed 
Door verdergaande digitalisering 
is uitvoeringsapparaat naar 
verwachting goed in te richten. 
Mogelijk leiden veelvuldige 
veranderingen van contracten wel 
tot extra werk. 

Uitvoeringskosten Relatief laag (t.o.v. MAO) 
Kosten hoger dan huidige stelsel 
door uitbreiding aantal 
diercategorieën. In verhouding tot 
stelsel van MAO zijn kosten wel 
lager. 

Relatief hoog (t.o.v. dierrechten) 
Jaarlijkse controle op 
gecontracteerde hoeveelheid 
afzetruimte (koppeling forfaitaire 
mestproductie aan grond, 
exportcontracten en afzet buiten 
de landbouw). Kosten relatief 
hoog in vergelijking met stelsel 
van dierrechten. 

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.  
 

Matig tot vrij goed 
Door vrij grote marge tussen 
forfaitaire productie en 
daadwerkelijke mestproductie 
kan onbalans ontstaan. Daarnaast 
heeft een slecht afzetjaar 
(tegenvallende 
weersomstandigheden) een groot 
negatief effect op de te 
contracteren afzetruimte in het 
daarop volgend jaar. 

Stimulans voor innovatie Laag 
Ingeval een stelsel van dierrechten 
geen mogelijkheid bevat voor 
inverdienen (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om meer dieren te 
houden bij lagere excretie) zal er 
weinig stimulans tot innovatie 
vanuit gaan. Ruimte voor 
investeren gaat deels in aanschaf 
dierrechten zitten 
 
Hoog (mestverwerking) 
Als mogelijkheid tot 
mestverwerking/export wordt 
ingebouwd. 

Laag tot vrij goed 
Ingeval een stelsel van MAO’s 
geen mogelijkheid bevat om met 
lagere excretiewaarden te rekenen 
bij het aangaan van contracten zal 
er weinig stimulans tot innovatie 
op het punt van voer vanuit gaan. 
Grondgebondenheid wordt wel 
gestimuleerd net als bepaalde 
vormen van mestverwerking. 
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Draagvlak sector Laag tot vrij laag 
Intensieve veehouderij ziet stelsel 
van dierrechten vooral als grote 
belemmering in 
ondernemerschap. Middelen die 
ingezet moeten worden voor 
uitbreiding rechten kunnen niet 
ingezet worden voor 
bedrijfsontwikkeling en milieu-
investeringen. Zonder stimulans 
voor ondernemers die afzet 
geregeld hebben of aan 
mestverwerking doen geen steun 
vanuit varkens- en 
pluimveehouderij. 
Melkveehouderij ziet liever een 
systeem dat gekoppeld is aan 
grond. 
 

Vrij hoog tot hoog 
Veehouderij wil beloning van 
ondernemers die afzet goed 
geregeld hebben, hetzij door eigen 
grond hetzij door verwerking in 
combinatie met export of afzet 
buiten de landbouw. Zowel 
intensieve veehouderij (NVV) als 
melkveehouderij (NMV) hebben 
zich uitgesproken vóór kansen 
voor gezinsbedrijven. 

Verwachte draagvlak 
politiek 

Laag tot vrij laag 
Een meerderheid van de huidige 
Kamer wil ondernemerschap 
stimuleren. Dierrechten past niet 
in deze visie. Een meerderheid 
van de Kamer ziet ook weinig tot 
geen milieurisico’s.  

Vrij hoog tot hoog 
MAO’s appelleren aan 
ondernemerschap. Te verwachten 
valt dat in de vergelijking met 
dierrechten meer kamerleden 
mao’s zullen zien als een vorm 
van regulering die 
grondgebondenheid en 
ondernemerschap stimuleert. 

Maatschappelijk draagvlak    
EU-conformiteit   
 

Bijlage 1: Standpunten fracties Tweede Kamer 
 
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 
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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”. 
 
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 



 48 

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 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). 
 
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” 
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(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).. 
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Bijlage 2 Motie Koopmans en Snijder Hazelhoff (TK, 28385, nr. 176) 
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Bijlage 3: Inbreng LTO Nederland bij AO mestbeleid 15 december 2015 
 
 

 

5.1 tweede lid e
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AO Mestbeleid 15 december 2010  
 
“De landbouw als motor voor een nieuwe groene 
economie”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van:   LTO Nederland 

Voor:   ………, woordvoerder Landbouw en Milieu, Tweede Kamer  

Onderwerp:  AO Mestbeleid  

Datum:   december 2010 

Informatie:  @zlto.nl   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Strategie: naar nieuwe grondgebondenheid 

      

Dierrechten dragen niet bij aan verduurzaming sector 

 

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. Enkele leidende overwegingen zijn: 
- Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 

duurzaamheidslagen. 
- Sectoren zullen via integrale managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit 

te maken. 
- Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een rigide systeem 

van dierrechten overbodig. 
- Bovenstaande impliceert wel dat individuele veehouders met een mestoverschot via 

het veevoerspoor hun overschot zullen moeten wegwerken dan wel verkleinen of via 
structurele afzet binnen of buiten Nederland zullen moeten verantwoorden. Voor het 
deel van het overschot waarvan dit niet lukt verliezen ondernemers het recht dieren 
te mogen houden. Op deze wijze lossen ondernemers hun eigen probleem op: of 
door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder dieren 
te houden.    

Met andere woorden: van een volumebenadering die gericht is op saneren en beheersen 

moeten we naar een systeem dat uitgaat van integreren en verduurzamen, waarbij iedere 

veehouder op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken.   

 

Vragen LTO: 
- Welk tijdspad hanteert EL&I bij de route rond dierrechten? 
- Is de overheid bereid mee te denken over systemen die investeringen in 

duurzaamheid bevorderen in plaats een star systeem van rechten? 

5.1 tweede lid e
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Nieuwe verbindingen tussen mineralen en grond leidend principe 

 

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 

 

Door het verhogen van de mineralenefficiency als totaalpakket en het verlagen van het bruto 

fosfor in bepaalde voersoorten in het bijzonder 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.     

 
2. Optimalisatie afzet in NL 

 

Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in Nederland is in wezen de kortste 

kringloop. Om deze te realiseren is zowel beleidsruimte als facilitering nodig.  

 

Vragen LTO: 
- Wat is de stand van zaken rond de pilots mineralenconcentraten? 
- Wanneer wordt gebruik hiervan op grote schaal toegestaan? 
- Werkt u aan een andere invulling van de derogatie voor de periode 2014-217 met 

ruimte voor be- en verwerkte mest in plaats van kunstmest op derogatiebedrijven? 
- Komt er een tweede regeling met investeringssubsidies voor mestopslagen?  
- Kunt u iets betekenen in het R.O. kader op het vlak van mestopslagen 

(vergunningverlening provincies en gemeenteN)?  
- Op welke wijze wilt u het gebruik van bodemverbeteraars stimuleren? 

Voorstel LTO: 
- Schaf het onderscheid tussen dierlijke mest en kunstmest af: stel het 

mineralengebruik afhankelijk van de werking van de aangevoerde mestsoort. Om dit 
te bereiken moet: 

o De Nitraatrichtlijn worden ingetrokken en/of 
o Een hogere derogatie bewerkstelligd worden voor be- en verwerkte producten 

uit dierlijke mest en/of 
o Bepaalde producten uit dierlijke mest na be- of verwerking worden 

aangemerkt als kunstmest of mogen in plaats van kunstmest gebruikt worden. 
- Stimuleer het gebruik van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars (zie ook 

operationele punten in het onderstaande) 

    
3. Export 
 

Een deel van de in Nederland geproduceerde mineralen van dierlijke oorsprong kan 

uiteindelijk met toegevoegde waarde op buitenlandse vraagmarkten worden afgezet. 

Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast. Recent is bekend 

geworden dat bepaalde Duitse deelstaten ‘de grenzen sluiten’. Hierdoor lijkt minimaal vijf 

miljoen kg. fosfaat via gehygieniseerde mest niet meer geëxporteerd te kunnen worden.  
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Vragen LTO: 
- Wat is de status van de aangescherpte exporteisen vanuit NordRhein Westphalen?  
- Welke activiteiten heeft u ondernomen om dit voorkomen? 
- Wat zijn de mogelijkheden en acties om dit (dreigende) knelpunt af te wenden? 

 

 

Mestbe- en verwerking als middel 

 

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.   

 

Voorstel LTO: 
- Stel 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 (onder verwerking wordt in deze verstaan ‘afzet 
buiten de Nederlandse dierlijke mestmarkt’). 

- Maak hierbij onderscheid in regio’s en fasering (met andere woorden: starten in Zuid 
Nederland). 

- De verplichting is privaat verhandelbaar: ondernemers die investeren in 
mestverwerking krijgen op deze wijze geldstromen uit de markt in hun richting vanuit 
ondernemers die niets doen. Iedere ondernemers wordt dus gepusht zijn/haar 
probleem op te lossen vanuit een economische trekkracht.       

 

Bodem centraal stellen voor optimale plantenteelt  

 

Normen 
 

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.  

 

De huidige mogelijkheden voor flexibele bemesting met stikstof beperken zich tot een zeer 

beperkte differentiatie voor fritesaardappelen en suikerbieten met als enige indicator 

opbrengst. Daarnaast kan bij weerscalamiteiten op ‘ad hoc basis’ een verhoging van de gift 

worden toegestaan (hiervoor is geen protocol of wat dan ook). 

 

Vragen LTO: 
- Welke mogelijkheden bouwt de minister in de wet en regelgeving in om flexibele N 

normen per 2014 te realiseren? (met in het achterhoofd dat alleen opbrengst voor 
twee teelten een te beperkte scope is en tevens niet aansluit bij de mogelijkheden die 
de Nitraatrichtlijn biedt) 

- Op welke wijze wordt de motie Koopmans (28385, nmr. 124) verder uitgevoerd?   
- Kan de minister toezeggen dat een werkelijk flexibel systeem (uiteraard met 

inachtneming van uitvoeringskosten en mogelijkheden tot controle en handhaving) 
per 1-1-2014 (start Vijfde AP) kan ingaan? 

 
Bodem 
 

Het belang van bodemvruchtbaarheid wordt door ondernemers meer en meer centraal 

gesteld en door Meststoffenwet steeds meer genegeerd. Bodemvruchtbaarheid is de basis 

voor bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen 
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brengen behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast 

de basis voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor in het tegengaan van 

klimaatverandering. 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. Daarnaast biedt een generieke korting van de 

fosfaat gebruiksnormen geen bewezen en/of wezenlijke bijdrage aan de brede 

milieudoelstellingen op het gebied van water. 

De systematiek van de fosfaat gebruiksnormen dient daarom niet in via een generiek korting 

te worden ingevuld, maar via een systeem dat recht doet de onttrekking van fosfaat door het 

gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.  

De afgelopen decennia stonden vooral de chemische parameters van de bodem centraal in 

het beleid; de fysische en biologische parameters zijn 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.  

 

Voorstellen LTO: 
- Sta ook op bouwland toe het invullen van de reparatiebemesting voor fosfaat te laten 

plaatsvinden met (producten uit) dierlijke mest (op grasland en in de biologische 
landbouw is dit reeds toegestaan). Op deze wijze worden regionale fosfaatkringlopen 
gesloten, wordt de bodemvruchtbaarheid op een natuurlijke wijze verbeterd en wordt 
mestverwerking gestimuleerd (via nieuwe afzetmarkten voor dikke fractie uit 
mestverwerking). 

- Start onderzoek naar de relatie tussen PW of PAL-getal en fosfaatbeschikbaarheid 
voor de plant. Uit verschillende delen van Nederland (Zeeland, Flevoland, Oldambt) 
komen signalen dat er een groot areaal fosfaatfixerende gronden (gronden waarbij de 
fosfaat niet voor de plant beschikbaar komt door o.a. de aanwezigheid van ijzer of 
calcium in de bodem) bestaat die toch een relatief hoog PW of PAL-getal hebben. Dit 
betekent dat deze percelen niet voor een hogere fosfaatnorm in aanmerking komen, 
terwijl het gewas toch onvoldoende fosfaat beschikbaar heeft. Mogelijk tot gebruik 
van de P-PAE methodiek biedt hiervoor wellicht een oplossing. 

- Sta een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met een 
gunstige N/P verhouding) toe. Het gaat hierbij o.a. om producten als champost, vaste 
fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en schuimaarde.     

 

Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  

 

Flexibiliteit bij implementatie benutten: meetdiepte versus toetsdiepte en 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. Deze 

gebieden kunnen volgens de Richtlijn dan ook onder een lichter regime vallen. Nederland 

heeft er in het verleden voor gekozen om het hele grondgebied als kwetsbaar aan te wijzen. 

Recentelijk is, op verzoek van de Tweede Kamer, een rapport verschenen over een meer 

gebiedsgerichte benadering.  

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.  
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Vragen LTO: 
- Gaat de overheid de keuze maken om bepaalde gebieden niet langer als kwetsbaar 

aan te wijzen en vervolgens ook van een lichter regime te voorzien? 
- Zo ja: hoe ver staat het hiermee en wat is het tijdspad? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Gaat de overheid een onderscheid maken in meetdiepte (bepalen van trends in het 

bovenste grondwater) en toetsdiepte (waterkwaliteit op grotere diepte waar 
ondernemers op afgerekend kunnen worden)? 

- Zo ja: hoe ver staat het hiermee? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Hoe ver is de overheid met het uitvoeren van de motie van het lid Koopmans (28385 

nmr. 138) over een andere meetdiepte? 

 

Operationeel: wegnemen onnodige belemmeringen 

 

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. In een klein aantal praktische gevallen is het echter niet 

mogelijk een vanggewas na maïs op zand in te zaaien. Dit geldt met name voor laat 

geoogste korrelmaïs en voor bollenteelt na maïs waar grondontsmetting voor nodig is.    

 

Voorstel LTO: 
- ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. bollenteelt de 

ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 

  

Emissie arme aanwending vaste mest, bodemverbeteraars en kunstmestvervangers: 
afweging ammoniakemissie versus bodemvruchtbaarheid en bevorderen nationale 
mestafzet 

 

Voor allerhande producten uit dierlijke mest (mestkorrels na mestverwerking, champost, 

dunne fractie na mestverwerking) gelden aanwendvoorschriften. Vaak zijn deze dezelfde als 

voor onbewerkte dierlijke mest en gebaseerd op het tegengaan van ammoniakemissie. 

Bovengenoemde producten zijn echter niet vergelijkbaar met onbewerkte dierlijke (drijf)mest. 

Ze worden toegepast ter vervanging van kunstmest of ter verbetering van de 

bodemvruchtbaarheid. De ammoniakemissie van deze producten is in veel gevallen uiterst 

beperkt 

 

Voorstel LTO: 
- Stel voor aanwending van de genoemde producten uit dierlijke mest alternatieve 

aanwendtechnieken toe.  

     

Scheuren grasland 
 

Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet meer toegestaan. Dit 

stuit op vele praktische problemen (mislukken graslandvernieuwing in het voorjaar, groter 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeilijkheden engerlingen bestrijding, beperking 

nateelten na gras). Ook het milieukundige voordeel van het in het voorjaar scheuren van 

grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.   
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Voorstel LTO: 
- Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 (ingang Vijfde Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn) een verruiming (onder voorwaarden) van de periode van 
graslandscheuren toe te staan. 

- Sta in de periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november 
grasland wordt gescheurd.    

 

Bevorderen regionale mestafzet 
 

Zoals in het voorgaande al gesteld is het bevorderen van regionale mestafzet de op 1 na 

kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop (de kortste kringloop is vanzelfsprekend 

afzet van eigen mineralen op eigen grond). Door nieuwe samenwerkingsvormen tussen 

veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden. Feit is wel 

dat een aantal vormen van beperkende regelgeving deze samenwerking bemoeilijken. Om 

dit op te lossen was de ‘spoor 2 benadering’ opgezet. Deze blijkt echter geen effect van 

importantie te hebben.   

 

Voorstel LTO: 
- Geef producenten van vaste mest de mogelijkheid om binnen een straal van 25 km 

deze vaste mest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht 
wegen/bemonsteren/AGR-GPS. Met andere woorden: laat voor deze waardevolle 
mestsoort ondernemers onderling afspreken dat de hoeveelheid mineralen die de 
veehouder afvoert, door de ontvanger als aanvoer in de administratie wordt 
opgenomen. Een eenvoudig en waterdicht systeem.  

- Geef producenten van drijfmest de mogelijkheid om binnen een straal van 15 km de 
drijfmest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht wegen/bemonsteren/AGR-
GPS.  

- Pas de voorwaarden voor het boer-boer transport aan. Nu moet een veehouder 85% 
van de fosfaatproductie op eigen grond kunnen plaatsen wil hij/zij in aanmerking 
kunnen komen voor boer-boer transport. Met de steeds lager wordende 
fosfaatgebruiksnormen is het steeds moeilijker aann deze voorwaarde te voldoen. 
Verruim daarom de randvoorwaarde voor plaatsing op eigen grond van 85 naar 75%. 
(voor de volledigheid: deze drie voorstellen lopen deels in elkaar over: als 1 en 2 zijn 
gerealiseerd is 3 niet meer nodig).     

 

Stuifbestrijding 
 

In het voorjaar van 2010 trad in de Drentse en Groningse Veenkoloniën aanzienlijke 

stuifschade op. Met de invoering van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn per 1 januari 

2010 is het gebruik van rundveedrijfmest als antistuifdek in het Veenkoloniale bouwplan niet 

langer toegestaan. Bij de totstandkoming van de beleidswijziging werd verondersteld dat 

voldoende effectieve alternatieven voor handen waren om stuifschade te voorkomen. De 

praktijk bleek echter weerbarstig. 

 

Voorstel LTO: 

Sta onder stringente voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest toe als antistuifdek.  

 

 

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. Tot op heden is deze motie niet uitgevoerd.  
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Vraag LTO: kunt u aangeven wat de stand zaken is omtrent de uitvoering van deze motie 

(voor de volledigheid: G. Verburg heeft deze motie toentertijd ontraden, nu wellicht een 

heroverweging mogelijk) 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Sta per 2014 jaarrond uitrijden van vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) 

op alle grondsoorten toe. 
- Benoem de dikke fractie uit mestverwerking in alle gevallen als vaste mest. De 

huidige definitie voor vaste mest is in sommige gevallen onhelder.   

 

Winterkoolzaad i.c.m. drijfmest op bouwland  
 

Vanaf 2012 mag in de maand augustus alleen drijfmest op bouwland worden aangewend als 

aansluitend een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende najaar bollen worden 

geplant.  

 

Voorstel LTO:  
- Met name voor de Groningse akkerbouwers zouden wij graag zien dat 

ook winterkoolzaad wordt toegestaan als aansluitende teelt. Winterkoolzaad vertoond 
qua teelt, groei en mineralenbehoefte grote overeenkomsten met groenbemesters als 
gele mosterd en bladrammenas. Toestaan van de teelt van winterkoolzaad na 
drijfmestaanwending in augustus is dus landbouwkundig wenselijk en 
stuit milieukundig niet op bezwaren. 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas en 

Raketblad (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding).   
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Bijlage 4: NVV Mineralenplan 
 
NVV mineralenplan 2015 
 
Aanleiding  

Er zal blijvende druk op de dierlijke mineralen blijven door aanscherping van normen en afname van 

hectares cultuurgrond in Nederland waardoor plaatsing van deze mineralen problematisch blijft. Elke 

vier jaar is het voor alle sectoren spannend of derogatie afkomt (ook risico rundveehouderij). 

Nederland blijft in huidige systeem, ongeacht welke keuze men als land maakt, erg afhankelijk van 

Brussel waarbij andere lidstaten het niet zullen nalaten om de concurrentiepositie van Nederland te 

verslechteren (voorbeeld is verschil aanwenden graas- en hokdierenmest).   

Verder is gebleken dat door de steeds wijzigende mestwetgeving de continuïteit in beleid en dus ook 

de markteffecten van dit beleid ver te zoeken zijn. Hierdoor konden ondernemers geen verantwoorde 

keuze maken. Ook is als gevolg daarvan erg veel geld de sector uitgevloeid naar partijen zoals 

intermediairs en handelaren terwijl dit geld gebruikt had kunnen worden voor structurele oplossingen.   

In de komende periode zal de overheid keuzes moeten maken met betrekking tot de afschaffing in 

2015 van het melkquotum en dierrechten (onder voorwaarde dat er sprake is van evenwicht op de 

mestmarkt) en de effecten hiervan op de mineralenproductie en afzet. Tegelijkertijd is er de laatste 

jaren steeds meer besef dat de fosfaatvoorraad in de wereld eindig is. Daardoor wordt niet alleen de 

waarde van fosfaat uit dierlijke mest steeds meer erkend, maar is dus ook in het kader van het voeden 

van de steeds groeiende wereldbevolking de mineralenkringloop van mondiaal belang.    

 

De varkenshouderij heeft als sector sinds 1998 het systeem van dierrechten. Dit systeem heeft zijn 

oorsprong vanuit de mestwetgeving. Beide zijn in de ogen van de NVV onlosmakelijk met elkaar 

verbonden waardoor men bij een wijziging van mineralenbeleid hiermee rekening moet houden. De 

overheid kan van een sector niet verlangen dat zij én een duur dierrechtensysteem in stand  houden 

én hoge mestafzetkosten hebben door oneerlijke (zoals verschil tussen mineralen producerende 

sectoren) wetgeving.  

 
De NVV vindt dat het nu tijd wordt voor fundamentele keuzes in het mineralendossier die in de 

wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden waardoor er wel meer continuïteit van 

beleid is en dus duidelijkheid voor de primaire ondernemers van alle mineralenproducerende 

sectoren. Daardoor kunnen deze bewust(er) keuzes maken voor hun bedrijf aangaande de 

mineralenafzet in de toekomst. Hierdoor kan er ook  gezorgd worden dat we als Nederland in 

de toekomst onze concurrentiepositie verbeteren. Op dit moment zijn de mestafzet- en 

dierrechtenkosten ten opzichte van andere landen buitenproportioneel. Dit moet in verhouding 

worden gebracht met de kosten in andere EU-lidstaten. 

Er is urgentie geboden en de varkenshouderij wil als sector nadrukkelijk haar 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

Voorwaarden die de NVV aan deze fundamentele keuzes stelt zijn: 

• Alle mineralenproducerende sectoren hebben gelijke spelregels omdat het gaat om de 
mineralenproductie in Nederland. 

• Aanpak mineralen en dierrechten dient integraal te zijn omdat deze onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. 

• Focus voor oplossing ligt in marktbenadering vanaf boerenerf. De ondernemer kan keuzes 
maken en wordt daarvoor beloond. Er zijn in het verleden te veel partijen rijk geworden vanuit 
dit dossier. 

• Betere marktwerking van kosten mineralenafzet op grond versus afzet producten vanuit de 
mestverwerking. Doordat de mineralenafzetkosten op grond en alternatieven altijd 
communicerende vaten zijn, moet er gezorgd worden voor prikkels richting meer rendabele en 
goedkopere verwerking. Daar ligt de oplossing. 

• Het toekomstige systeem moet robuuste en eenvoudig zijn. 
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Wat moet daarvoor gebeuren? 

• 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. 

 

En omdat een individuele ondernemer onmogelijk bovenstaande zaken kan bewerkstelligen, zullen er 

collectief zaken opgepakt dienen te worden. Collectief vanuit het gezamenlijk organiseren van zaken 

waaronder ook het financieel faciliteren en stimuleren. Het principe dient te zijn dat bedrijven die 

investeren in structurele oplossingen zoals vaste koppelingen in afzet op grond of zelf mestver- en 

-bewerking toepassen dienen te worden beloond. Maar ook is een gedragen en samenhangende wet- 

en regelgeving van belang waardoor niet alleen de controle en handhaving is gewaarborgd maar 

waardoor er ook sprake is van draagvlak en continuïteit.  

 

Blauwdruk mineralenplan NVV op hoofdlijnen: 

• Alle sectoren krijgen mineralenrechten op basis van fosfaat (of N). 

• Plan geldt voor alle sectoren. 

• Dienst Regelingen (DR) heeft productie en afzet op bedrijfsniveau in beeld. 

• 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. 

• DR heeft contracten voor verplichtingen in beeld. 

• 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 en eventueel gestimuleerd waardoor deze een opbrengst gaan krijgen 
of minder gaan kosten om af te zetten. Daardoor ontstaat een prikkel om te gaan meedoen 
omdat dit op den duur goedkoper wordt dan normale afzet.  

• Door systeem op basis van gehaltes af van m3-discussie 

• 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. Dat mineralenloket, waarin bedrijfsleven en overheid zijn vertegenwoordigd, dient  de 
volgende  zaken  te gaan oppakken c.q. ondersteunen: 
 monitoren mineralenstromen van zowel mineralenproductie als mineralengebruik in 

Nederland (landelijke mineralenmonitor); 
 ondersteunen, stimuleren en adviseren ij collectieve verwaarding van de producten uit 

mestver- en -bewerking; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij keuzes mestver/bewerkingssystemen; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij aanvragen vergunningen voor mestver- en 

-bewerkingssystemen; 
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 adviseren/begeleiden overheden die dergelijke vergunningaanvragen moeten beoordelen; 
 structureel overleg met overheden die bij vergunningverlening betrokken zijn;  
 ontsluiten en beschikbaar maken van kennis (zowel wetenschappelijk als praktisch) van 

mestver- en -bewerking; 
 eventueel jaarlijkse evaluatie en opstellen rapportage om de voortgang te monitoren en te 

beoordelen; 
 adviseren hoe belemmeringen opgeheven kunnen worden; 
 eventueel beoordelen of goede perspectiefvolle initiatieven (tijdelijke) financiële 

ondersteuning  behoeven 
 eventueel beoordelen of andere instrumenten, zoals overheidsheffing op 

fosfaatkunstmest, nodig zijn om een beter marktpositie voor mineralen uit dierlijke mest te 
verwerven; 

 algehele communicatie en voorlichting over mestver- en -bewerking . 
 het mineralenloket moet mag geen ambtelijk administratief gedrocht worden en dient dus 

niet groter te zijn dan strikt noodzakelijk  

• 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.  
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De NVV is ervan overtuigd dat alleen met bovenstaande aanpak het mineralendossier voor de 

toekomst voortvarend, samenhangend en oplossingsgericht opgepakt kan worden. De NVV wil 

hierover graag in gesprek met alle relevante partijen en is ook bereid haar verantwoordelijkheid op dit 

mineralendossier te nemen. 
 

 



1

Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:01
Aan:
Onderwerp: FW: Projectgroep melk-/rundveerechten
Bijlagen: Nota DGA-PAV 13108579 melkveerechten retour.pdf

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 16 juli 2013 10:42 
Aan:  

 
CC: '  
Onderwerp: RE: Projectgroep melk-/rundveerechten 
 
Allen, 
 
Hierbij nota melkveerechten met opmerkingen DGH.  en ik hebben vanochtend ook korte mondelinge 
terugkoppeling gehad. DGH heeft over nota kort van gedachten gewisseld met Stas. Nota aanpassen conform 
aantekeningen DGH. Kern: voorstel is alleen optie 1 nu uit te werken. Argumenten om opties 2, 3 en 4 niet uit te 
werken conform aantekeningen DGH. De overige opties politiek wel in het achterhoofd houden. Wetsvoorstel volgens 
lijn optie 1 steeds bezien op de mogelijkheid om 'in de toekomst' wellicht andere opties in te kunnen bouwen. 
 
Morgen nader bespreken. 
 
Groet, 
 

 
 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 15 juli 2013 14:19 
Aan:  

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

Beste Collega's, 
 
Hierbij de agenda voor de projectgroep melk-/ rundveerechten voor aanstaande woensdag. 
 
 
1. Opening 
2. Verslag overleg 3 juli (bijgevoegd, let op: iets gewijzigde versie!) 
3. Nota grondgebondenheid 
4. Staatssteun (bijgevoegd) 
4. Rechten toekennen en bezwaarmogelijkheden (zie bijgevoegde mailwisseling) 
5. Melkkoe versus zoogkoe 
6. 2 daagse brainstormsessie 1e helft september 
7. Planning richting wetsvoorstel 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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Groet,  

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postadres: Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Telefoon: 070-  Fax: 070-   
E-mail: @minez.nl  
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Projectgroep melkveerechten 23-10-2013
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:00:10
Bijlagen: DOMUS-#13167075-v2-Vormgeving_stelsel_van_melkveerechten.DOC

Van: 
Verzonden: maandag 21 oktober 2013 14:49
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Projectgroep melkveerechten 23-10-2013
Collega's,
Komende woensdag staat er een overleg van de projectgroep melkveerechten gepland van 10:00 tot
12:00 uur in de zaal op B-zuid 4. In afwezigheid van  stuur ik hierbij een agenda.
1. Opening
2. Mededelingen (o.a. ex-ante beleidsevaluatie PBL)
3. Terugblik 2-daagse aan de hand van nota (bijgevoegd)
4. Stand van zaken voorbeeldberekeningen DR
5. Planning wetsvoorstel + werkverdeling
6. Rondvraag
7. Sluiting
Het is deze vergadering vooral zaak een concrete planning te maken over te leveren stukken
(wetteksten en toelichting) voor de komende periode
Volgende info niet verder verspreiden
PBL en Wageningen-UR hebben afgelopen vrijdag hun definitief concept van de ex-ante
beleidsevaluatie opgeleverd. Conclusie komt er (kort door de bocht) op neer dat het verschil tussen
het scenario met en het scenario zonder dierrechten slechts een overschot van + 6 miljoen kilogram
fosfaat is per 2020. Beide scenario's kennen daarbij een bandbreedte van -5 en +5 miljoen kilogram
waarmee er dus ook nog een (hoewel geringe) kans is dat bij beide scenario's de uitkomst gelijk is.
De uitkomst van de ex-ante is niet zodanig eenduidig dat een politiek besluit zomaar genomen is. Er
wordt een mondeling overleg gepland (in klein gezelschap) met de Stas om te spreken over de te
volgen strategie. Voor nu is de nota over melkveerechten zoals bij deze agenda gevoegd even
aangehouden. Wellicht dat er eerst een meer strategische nota naar boven moet. Na de
herfstvakantie komt hier meer duidelijkheid over.
Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 23 september 2013 13:26
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Projectgroep melkveerechten 25 september 2013

Beste Allen,
Hieronder de agenda voor ons volgende overleg. Het overleg vindt plaats j. van stolberglaan
zaal 5.12 van 13.00 tot 15.30. LET OP: dit is zoals afgesproken dus 's middags en op de
locatie van DR in Den Haag.

Opening
Mededelingen (wetsbehandeling)
Verslag en actiepuntenlijst 11-9-2013
Tweedaagse
Terugkoppeling bijeenkomst met PZ over berekeningen (  mondeling)
Hardheidsgevallenlijst (notitie )
Staatssteun
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Verdeelsleutelnotitie: toevoeging door  over vetmelkers
Overzicht van beslispunten waarover besloten moet worden voor we wetsteksten
kunnen maken (notitie beslispunten)
Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 
Postadres: Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
Telefoon: 070-  Fax: 070-  
E-mail: @minez.nl
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Aan: 
de Minister 
  
  
 
Van: 
de Directeuren AKV en JZ 
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Directie Landbouw 
Cluster Milieu- en Mestbeleid 
  
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ  DEN HAAG 
Postbus 20401 
2500 EK  DEN HAAG 
www.minlnv.nl 

Contactpersoon 
 

senior beleidsmedewerker 
  
T 070  
F 070  

@minlnv.nl 
  

Datum 
8 juni 2010 

Onze referentie 
AKVL/2010/3048 

Bijlagen 
1 

 

Aanbieden rapport Cap Gemini over sturingsinstrumenten 
in de veehouderij na 2015 aan de Tweede Kamer 
 

   

 

 

 

 

 

Met deze nota wordt u het definitieve rapport ‘Veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte; opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015’ 
van Capgemini Consulting aangeboden. 
 
Advies 
U wordt geadviseerd het rapport op korte termijn en zonder beleidsreactie aan de 
Tweede Kamer te verzenden. Toelichting: 
1. Het rapport bevat interessante opties voor sturing van de veehouderij na 

2015. De beschreven opties zijn echter nog te onvoldragen om een besluit 
voor de toekomst op te baseren. 

2. De opdracht aan Capgemini Consulting bestond uit het ontwikkelen van opties 
op basis waarvan “een dialoog gestart kan worden met de betrokken 
maatschappelijke groeperingen over de in te zetten sturingsinstrumenten”. 
Om een zo open mogelijke dialoog te initiëren is het verstandig hier niet nu al 
kleuring aan te geven. 

3. De demissionaire status van het kabinet en de aanstaande verkiezingen 
maken het niet opportuun nu een beleidsreactie te geven. 

4. Capgemini heeft in haar onderzoek een breed scala aan organisaties benaderd 
voor medewerking aan het rapport dan wel toetsing van de onderzochte 
opties. Een groeiend aantal organisaties (waaronder NVV, LTO, de provincies 
Friesland en Noord-Brabant, Stichting Natuur & Milieu) is bezig met een 
interne discussie om een standpunt te bepalen en hebben behoefte aan het 
snel vrijgeven van het rapport. Wachten met vrijgeven zal wrevel oproepen. 

5. In de discussie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader 
van Natura 2000 gaat het ook over sturing op de omvang van de veehouderij. 
Hierbij wordt veelvuldig verwezen naar het rapport van Capgemini. 
Betrokkenen zullen het rapport willen inzien. 

 
Ambtelijk VROM heeft recent een interne memo aan DG  gestuurd waarin 
wordt geadviseerd het rapport aan te bieden aan de Tweede Kamer, voorzien van 
beleidsreactie. Ambtelijk VROM wil dat het Kabinet nu kleur bekent. In eerdere 
discussies – ondermeer over de overschrijding van het mestproductieplafond en in 
het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) – heeft ambtelijk VROM 
laten merken toe te willen naar een strikte regulering van de omvang van de 
veehouderij (varkens, pluimvee en melkveehouderij) na 2015 en hierover liever 
gisteren dan vandaag duidelijkheid te verschaffen. 
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Directie Landbouw 
Cluster Milieu- en Mestbeleid 

 
Datum 
8 juni 2010 

Onze referentie 
AKVL/2010/3048 

 
 
 

Zodra een terugkoppeling van DG  bekend is, wordt u hierover 
geïnformeerd. Contact met uw ambtgenoot bij VROM kan dan noodzakelijk blijken. 
Advies voor uw inzet: De demissionaire status van het Kabinet maken het niet 
opportuun nu een beleidsreactie te geven. 
 
Achtergrond 
Per nota van 15 april 2008 (TRCDL/2008/914) bent u geadviseerd onderzoek te 
laten verrichten naar sturing op milieudruk voor de periode na 2015. Na Europese 
aanbesteding is het onderzoek aan een consortium bestaande uit Capgemini 
Consulting, WUR Alterra en GIBO-groep gegund. U heeft hiervan op meerdere 
momenten melding gedaan richting de Tweede Kamer en aangekondigd de Kamer 
uiterlijk voorjaar 2010 te informeren “zodat tijdig een debat kan worden gevoerd 
over de wijze waarop na 2015 sturing kan worden gegeven aan de dierlijke 
productie binnen de nationale milieugebruiksruimte” (nota naar aanleiding van het 
verslag bij de wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie 
fosfaatgebruiksnorm), Kamerstukken II 2008/09, 31 945, nr. 6). 
 
Rapport 
In het rapport wordt allereerst ingegaan op de noodzaak van sturing van de 
omvang van de veehouderij na het wegvallen van het stelsel van dierrechten en 
de melkquotering per 2015. Bij vigerend milieubeleid, maar zonder dierrechten en 
melkquotering, kan de veestapel groeien mits er voldoende dierlijke mest buiten 
de Nederlandse landbouw wordt gebracht. Bij strikte naleving van het stelsel van 
gebruiksnormen hoeft er in dat geval geen sprake te zijn van een te grote 
belasting van het grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. Een 
groeiende veestapel zorgt echter wel voor een te grote uitstoot van ammoniak, 
fijn stof en broeikasgassen. Conclusie van de onderzoekers daarom: “Het vigerend 
milieubeleid is dus niet alleen in staat om een (verdere) overschrijding van de 
milieugebruiksruimte van de veehouderij te voorkomen na het wegvallen van 
dierrechten en melkquotum in 2015. Er is dus nog steeds een additioneel 
sturingsinstrument nodig vanaf 2015”. 
 
In het rapport is een drietal opties voor sturing uitgewerkt. Optie 1 bestaat uit het 
bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met rechten 
voor melkvee en eventueel andere diercategorieën. Een dergelijk systeem is 
robuust, relatief eenvoudig te handhaven en uitvoeringstechnisch niet heel 
ingewikkeld. Grootste nadeel is dat het ondernemers weinig ruimte biedt om door 
middel van innovatie extra productieruimte te creëren. Het vigerend milieubeleid 
blijft bij deze optie overeind. 
 
Optie 2 bestaat uit een systeem van dierrechten voor in ieder geval varkens, 
pluimvee en melkvee. Het nadeel van optie 1 wordt ondervangen door 
ondernemers extra productieruimte te bieden indien onder een door de overheid 
opgelegd ammoniakplafond geproduceerd wordt. Dit plafond is bedrijfsgebonden. 
Nadeel van deze optie is dat een bedrijfsgebonden ammoniakplafond 
wetenschappelijk moeilijk te onderbouwen is. De bandbreedtes in de modellering 
van ammoniakemissies op bedrijfsniveau zijn groot waardoor de sturingskracht 
laag is. Ook de handhaving en de uitvoering zijn ingewikkeld (toewijzing van het 
initiële plafond is voor bezwaar en beroep vatbaar). Ook bij deze optie blijft het 
vigerend milieubeleid overeind. 
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Optie 3 is het meest ingrijpend. In deze optie wordt voorgesteld een Emissie 
Management Systeem (EMS) in te voeren. Het EMS dient vigerend milieubeleid 
(goeddeels) te vervangen door verhandelbare emissierechten voor onder meer 
nitraat, fosfaat, ammoniak, broeikasgassen en fijn stof. Dit voorstel oogt 
sympathiek want het stuurt direct op de emissies naar het milieu, maar de 
nadelen van de optie zijn groot. Toewijzing van emissierechten voor meerdere 
milieubelastende stoffen is wetenschappelijk nog niet te realiseren. Elke toewijzing 
is voor bezwaar en beroep vatbaar (bij 5 milieubelastende stoffen en 70.000 
ondernemers gaat het al om 350.000 toewijzingen). EMS gaat daarnaast voorbij 
aan Europese verplichtingen zoals de Nitraatrichtlijn dat een stelsel van 
gebruiksnormen dwingend voorschrijft. Vervanging van deze dwingende 
voorschriften door EMS is niet mogelijk. Verder zou het systeem betekenen dat 
alle bestaande verantwoordelijkheden (LNV, VROM, decentrale overheden) zouden 
moeten worden overgeheveld naar één organisatie. Capgemini concludeert zelf 
dat invoering van een dergelijk systeem niet mogelijk is in 2015. 
 
Vervolgtraject 
De door Capgemini geformuleerde opties vormen een vertrekpunt voor een 
maatschappelijke en politieke discussie over de invulling van het beleid rond de 
omvang van de veehouderij en een (duurzame) productie binnen de geldende 
milieugebruiksruimte. Deze discussie is al volop gaande. De provincies Friesland 
en Noord-Brabant hebben interesse getoond in het EMS-systeem van Capgemini, 
maar dan als monitoringsinstrument. Binnen mijn directie en de directie JZ is 
geconcludeerd dat EMS als generiek sturingsinstrument niet haalbaar is omdat 
een dergelijk instrument: 
1. wetenschappelijk niet te onderbouwen is zonder grote marges; 
2. uitvoeringstechnisch zeer ingewikkeld is (het spookbeeld van MINAS waart 

nog rond); 
3. moeilijk is te handhaven omdat het ontbreekt aan heldere indicatoren (veelal 

modelberekeningen op bedrijfsniveau); 
4. grote vraagtekens oproept bij de juridische legitimering en de 

proportionaliteit; 
5. forse investeringen vraagt van de sector in verband met het optuigen en 

bijhouden van het systeem; 
6. ten aanzien van fosfaat en nitraat niet voldoet aan de EU-Nitraatrichtlijn. 
 
Er werd ook geconcludeerd dat een systeem van dierrechten een aantal evidente 
voordelen heeft: 
1. Het is bekend, zowel in de uitvoering en handhaving als in de praktijk; 
2. Het is robuust (staarten tellen); 
3. Het geeft sturingsmogelijkheden, zeker in combinatie met de mogelijkheid tot 

afromen; 
4. Het is te legitimeren vanuit de doelstelling op het gebied van nutriënten. 
 
De directies AKV en JZ werken, in samenwerking met andere directies en het 
ministerie van VROM, momenteel aan een aantal opties voor een mogelijke 
invulling van een systeem van productiebeheersing via dierrechten, aan te vullen 
met incentives voor de veehouderijsector om schoner en efficiënter te produceren 
met zicht op mogelijkheden tot groei. Deze incentives zijn bedoeld om de nadelen 
van een systeem van dierrechten (groot kapitaalbeslag, weinig stimulerend) zo 



 

 
 

  Pagina 4 van 4 
 

Directie Landbouw 
Cluster Milieu- en Mestbeleid 

 
Datum 
8 juni 2010 

Onze referentie 
AKVL/2010/3048 

 
 
 

goed mogelijk te ondervangen. Tevens wordt daarbij een optie op basis van  
grondgebondenheid beschouwd. Wij zetten ons ervoor in om u hierover zo spoedig 
mogelijk te kunnen berichten. 
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1. Aanleiding 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstukken I I 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 wetteli jk 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 
over de reikwijdte van het nieuwe stelsel: 'elk veehouderijbedrijf met melkvee valt 
onder het stelsel'. De brief laat daarmee ruimte om ook andere diersoorten dan omvangen BBR 
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melkvee - op gemengde veehouderijbedrijven^ - onder de werking van het stelsel 
te brengen. 

Voorstel 1: Alleen melkvee^ valt onder de werking van het nieuwe stelsel. Andere 
diersoorten op gemengde bedrijven vallen bulten 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 verplichting 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 het fosfaatoverschot over het kalenderjaar 
2013. 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. Daardoor is er een moment waarop de referentie onherroepelijk is. Voor 
het afgeven van een beschikking dient RVO.nl op basis van beschikbare gegevens 
een referentie 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. 

' Gemengde melkveebedrijven: circa 20% van de veehouderijbedrijven met melkvee heeft 
één of meerdere andere diersoorten dan melkvee op het bedrijf. 
^ De huidige Meststoffenwet kent geen definitie van de diersoort 'melkvee', uitsluitend een 
definitie van de diersoort 'rund', met een uitsplitsing naar verschillende diercategorieën. 
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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 dit najaar 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 zi jn: 
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, e t c ) . Gegevens over het aantal 
melkkoeien Is uit de GDI-opgave te halen. Dit betreft een 
momentopname (In te dienen tussen 1 april en 15 mei) van het aantal 
gehouden melkkoeien. 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 
melkkoeien. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke situatie. 

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. 
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. 

Voorstel 5: Het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien in 2013 wordt vastgesteld 
op basis van de gegevens uit I&R-rund en de GDI. 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 uit de berekening 
van RVO.nl blijkt. Ultiem rest de ondernemer bezwaar en beroep op de 
uiteindelijke beschikking. 

Bij de keuze voor het kalenderjaar 2013 als referentiejaar dient opgemerkt te 
worden dat het aantal melkkoeien in dat jaar fors gestegen is ten opzichte van 
voorgaande jaren en ook in relatie tot het beschikbare hoeveelheid melkquotum. 
Melkveehouders hebben voorgesorteerd op het afschaffen van de melkquotering 
en/of de verwachting van de introductie van melkveerechten. De toename van het 
aantal melkkoeien bedroeg tussen 2012 en 2013 tussen de 4 en 5%. Dit betekent 
dat de referentie relatief hoog zal uitvallen in vergelijking met fosfaatproductie en 
fosfaatoverschot in voorgaande jaren. 
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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 zi j , 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 door RVO.nl gebeurt op basis van forfaits. 
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). 
Met BEX kunnen melkveehouders op bedrijfsniveau een mineralenbalans 
opstellen. Daaruit volgt onder meer de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie^. 
Voordeel van de BEX is dat voermaatregelen zich 'uitbetalen' in een lagere 
bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie en daarmee in een lagere fosfaatproductie. 
Boeren die minder fosfaatproductie realiseren maken minder kosten voor afvoer 
van fosfaat. 

Boeren die een excretie realiseren die op of boven het wettelijke forfait ligt, zullen 
het gebruik van BEX achterwege laten. Boeren die een lagere excretie realiseren 
dan de forfaitaire excretie, zullen gebruik maken van BEX. 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 

^ BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 
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wettelijke forfaits. De op de wettelijke excretieforfaits gebaseerde referentie op 
dergelijke bedrijven zal daardoor hoger zijn dan de werkelijke 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 over 2013 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. 

Ontwikkelinqrichting 2: voer 
Op basis van de BEX heeft dit bedrijf 10% winst geboekt ten opzichte van het 
wetteli jke 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. 
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Inmiddels gebruikt circa 65% vah de melkveehouders BEX. Dit percentage komt 
redelijk overeen met het aantal rnelkyèebedhjven dat op dit moment op 
bedrijfsniveau'een fosfaatoverschot produceert (circa 70%). Op basis van 
gegevens uit hét 'derogatiemeetnetén cijfers van het CBS kan (voorzichtig) 
geconcludeerd worden dat.het verschil tussen de wetteli jke forfaits en de 
Bedrijfspecifieke Excretiès op'dit moment circa 10% bedraagt. De potentiële 
hoeveelheid lucht in het stèlselè bedraagt daarmeè ook deze 10%. 

De hoeveelheid .lucht in het stelsel kan gereduceerd worden door de wetteli jke 
exretieforfaits naar béneden bij te stellen. Dit is pok gerechtvaardigd gezien de 
ontwikkelingen van de afgélópen jaren in het voerspoor. Het wetteli jke 
excretieforfait vertegenwoordigà'de gemiddelde fosfaatexcretie in de praktijk. 
Door hefef fèct van het voerspoor is dit.gemiddelde gedaald. Door de • 
excretieforfaits aan te passen kan éen déèl van de circa 10% lucht In het stelsel 
worden voorkomen, maar niet helemaal.. Er zullen altijd melkveebedrijven zijn die 
een lagere excretie realiseren dan het forfait, ook éls dit forfait meer In 
overeenstemming is gébracht met de huidige praktijk. 

Voorstel 6: In het nieuwe stelsel vasthouden aan staand beleid om het voerspoor 
te stimuleren; door ondernemers de ruimte te bieden hun fosfaatproductie te 
verantwoorden mét BEX. Dit heeft als consequèhtie dat ' lucht' In het stelsel wprdt 
gebracht. De sector kan hierdoor meer melkkoeien gaan-houden, zonder dat zij 
daarvoor extra grond hoeven te'verwerven of extra mest hoeven te laten 
.verwerken: Een zekere mate van.lucht in het stelsel is inherent verbonden aan .de 
kèiJze voor een stelsel met een forfaitaire rèferentie èn een bedrijfsspecifieke 
verantwoording. Voorgesteld wordt de wettelijke excretieforfaits meer In 

.overeenstemming te brengen niet de fosfaatexcretie zoals deze In de,praktijk 
wordt gerealiseerd. 

2.3.2 Overwegingen 
Lucht In het stelsel is onvermijdelijk, maar zal ook leiden tot kritiek. Immers, 
potentieel kunnen melkveehouders meer melkkoeien gaan'houden, zonder dat zij 
daarvoor vanuit dit nieuwe stelsel^aanvuNende maatregelen hoeven te treffen. 
Vooral In de pluimvee- en varkenshouderij kan dit verkeerd vallen, In die sectoren 
geldt:met de verlenging'van dé dierrechten immers een hard plafond. Groei van 
individuele bedrijven is. in die sectói-en. mogelijk, maar alleen door aanschaf Van 
dierrechten. Milieuorganisaties zullen vyijzén op de mogelijke negatievetJ' 
neveneffecten ,van een uitbreiding van het aantai melkkpeièn, zoals een toename 
van methaan," broeikasgassen,en afname van de weidegang door intensivering 
(meer koeien zonder uitbreiding grond). 

Ondernemers die een bedrijfsspeGifieke excretie realiseren die lager ligt dan het 
wettèli jke forfait hebben dit gerealiseerd door actief Ih te zetten op een efficiënt 
mineralenmanagèment (minderJnput eri een betere benutting van minéralen). Dit 
Is ten goede gekomen aan dé ohdernèmer zelf: In het kader vari het stelsel van 
gebruiksnormen is minder mestafvoer noodzakelijk en in het kader .van de 
verplichte mestvèrwerking en het nieuwè stelsel is sprake van een lager 

Pagina 6 van 8 

5.2



I 

i..-; 

I-.-' 

Directoraat-generaai Agro 
Directie Plantaardige Agroketens 
en Voedselkwaliteit 

Kenmerk 
DGA-PAV / 14025584 

fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Zo beredeneerd creëert de 'lucht' In het stelsel 
productieruimte waar geen extra grond of mestverwerking tegenover staat, maar 
deze komt wel ten goede aan die ondernemers die al actief mineralenmanagement 
op hun bedrijf hebben toegepast. 
Efficiënt mineralenmanagement is ook gunstig voor de realisatie van de doelen 
van het mestbeleid, vanwege een dalend overschot en daarmee een vermindering 
van de druk op de mestmarkt. Een toename van het aantal melkkoeien zet wel 
druk op de realisatie van overige milieudoelen. Dit geldt met name op de kortere 
termijn vanwege de te verwachten snelle toename van het aantal melkkoeien 
vanaf 1 april 2015. Uit de ex ante beleidsevaluatie van het PBL en WUR blijkt 
echter dat, met het lopende en aangekondigde milieubeleid, de verwachte 
toename van het aantal melkkoeien tot 2020 van 9% geen negatieve gevolgen zal 
hebben op de realisatie van de milieudoelen. 

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 fosfaatproducties 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 
fosfaatproductie 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. 

Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX nog te 
wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om op een lagere excretie uit te 
komen dan feitelijk het geval is. De in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer moet 
hier verandering in brengen. De kringloopwijzer ziet op de hele 
mineralenkringloop op een bedrijf en niet alleen een deel, zoals de BEX. Een te 
gunstig ingevuld BEX levert ook In de kringloopwijzer nog steeds een lage 
fosfaatexcretie op, maar verderop in de kringloop pakt dit ongunstig uit voor de 
ondernemer. In de kringloopwijzer schiet de ondernemer zich in zijn eigen voet als 
hij de BEX niet naar waarheid invult. 

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. 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. 

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 zal afnemen. Belangrijke 
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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 wordt op korte termijn geïnformeerd over het effect van de bedrijfsgebonden 
referentie. 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:01
Aan: )
Onderwerp: FW: Nota Stas rund-/melkveerechten
Bijlagen: DOMUS-#13057089-v1-Wetsvoorstel_invoering_rund-_melkveerechten.DOC

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 4 april 2013 12:31 
Aan:  
de (Bert)  
CC: )  
Onderwerp: Nota Stas rund-/melkveerechten 
 
Collega's, 
 
Vorige week hebben we (in beperkte samenstelling) afgesproken dat ik een aanzet zou maken voor een 
besluitvormende nota aan de Stas voor twee kernvragen bij de uitwerking van een stelsel van dierrechten voor 
andere diercategorieën dan varkens en pluimvee: 
= Welke diercategieën? 
= Wil de Stas met een stelsel van productierechten voor melkvee actief toewerken naar grondgebondenheid. 
 
Bijgevoegd een eerste poging. Ik wil de concept-nota bespreken volgende week in ons regulier twee-wekelijks 
overleg, maar ontvang graag al schriftelijk commentaar. Graag aanleveren uiterlijk komende maandag 12:00 uur. Ik 
stuur dan eind van die dag een nieuwe versie ter bespreking op woensdag. 
 
Groet, 
 

 
 

  
 

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag  
Postadres: Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag 
Telefoon: 070 37   
Mobiel: 06   

 
Mijn nieuwe e-mailadres is: @minez.nl  
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Parafenroute 

  
 
1. Aanleiding 
Per brief van 18 januari van dit jaar (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 8) 
heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over uw voornemens met het 
wetsvoorstel verantwoorde mestafzet. Met genoemde brief heeft u de Tweede 
Kamer tevens de route uitgestippeld voor het beleid dat vanaf 1 januari 2015 van 
kracht moet zijn. U schetst daarvoor drie beleidsopties. Eén van deze opties 
behelst verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot, 
aangevuld met productierechten voor varkens en pluimvee (voortzetting huidige 
stelsel) en introductie van productierechten voor rund-/melkvee. Eind dit jaar 
moet de keuze gemaakt worden, mede gevoed door 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 
heeft u aan de Kamer gemeld dat u niet zal wachten met de voorbereidingen van 
de voor de introductie van deze rechten benodigde wijziging van de 
Meststoffenwet. 
 
Bij de uitwerking van een stelsel van productierechten voor rund-/melkveerechten 
stuit de ambtelijke projectgroep (EZ, I&M) op een aantal fundamentele 
vraagstukken. Besluitvorming over deze vraagstukken in een vroeg stadium 
bepaalt in sterke mate de richting en complexiteit van het uit te werken stelsel 
(en de benodigde wijziging van de Meststoffenwet). Met deze nota wordt u een 
tweetal vraagstukken voorgelegd, voorzien van advies. U wordt gevraagd akkoord 
te geven op deze adviezen.   
 

Paraaf 
 

DG Agro 

Paraaf 
 

directeur PAV 

Paraaf 
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2. Ter besluitvorming 
• Afbakening: U wordt geadviseerd om, naast het reeds bestaande stelsel van 

productierechten voor varkens en pluimvee (kippen en kalkoenen), uitsluitend 
een stelsel uit te werken voor melkvee, exclusief jongvee. Dit betekent dat er 
geen productiebegrenzing wordt voorbereid voor vleesvee (runderen), geiten, 
schapen en kleinere diercategorieën (nertsen, konijnen, herten, fazanten, 
eenden, etc.). 

• Grondgebondenheid: U wordt geadviseerd om bij de uitwerking van een 
stelsel van productierechten voor melkvee niet actief toe te werken naar 
grondgebondenheid van deze sector en geen onderscheidt te maken tussen 
grondgebonden en niet grondengebonden melkveerechten. 

 
3. Toelichting 
 
3.1 Algemeen 
In de Kamerbrief van 18 januari jl. is optie 3 als volgt geformuleerd: 
“Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten: de varkens- en 
pluimveerechten blijven ook vanaf 2015 in stand. Daarbij ligt het, om 
ongecontroleerde groei van de rundveesector te voorkomen en vanuit oogpunt 
van rechtsgelijkheid, voor de hand om ook voor rund-/melkvee een rechtenstelsel 
te introduceren. Ook dit zal een nieuw wetsvoorstel vereisen. De dierrechten 
leggen zowel nationaal als op bedrijfsniveau een maximum op het totaal aantal te 
houden dieren. Indien deze optie wordt gekozen, zal deze moeten worden 
uitgevoerd binnen de afspraken ten aanzien van regeldruk in het regeerakkoord, 
inhoudende een ambitieuze taakstelling voor juist een reductie van de totale 
regeldruk”.  
 
3.2 Afbakening stelsel van productierechten 
Met het huidige nationale stelsel van varkens- en pluimveerechten en de Europese 
melkquotering wordt bijna 90% van de dieraantallen – en daarmee de  
fosfaatproductie - gereguleerd (zie tabel 1). 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. 
 
Andere diercategorieën laten, ondanks dat zij niet gebonden zijn aan een 
productieplafond, over het algemeen geen opwaartse trend zien (behoudens 
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 

                                                
 
1 Tussen 2000 en 2011 is aantal stuks jongvee met iets meer dan 8% afgenomen, het aantal 
melkkoeien met 2,2%. 
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champignonsubstraat en wordt, na de champignonteelt, geëxporteerd. De 
bijdrage van konijnen en nertsen aan de totale fosfaatproductie is minder dan 1%. 
 
 

 Fosfaatuitscheiding Percentage Fosfaatuitscheiding Trend 
  (kg. per jaar) 2012 2012  (kg. per jaar) 2006  2006-2012 

Melk- en fokvee 78.900.000 46,85% 78.800.000 0,13% 
Vleesvee 11.300.000 6,71% 12.700.000 -11,02% 
Schapen en geiten 4.100.000 2,43% 4.300.000 -4,65% 
Paarden en pony's 2.500.000 1,48% 2.500.000 0,00% 
Varkens 42.900.000 25,48% 42.800.000 0,23% 
Pluimvee 27.300.000 16,21% 26.900.000 1,49% 
Konijnen en pelsdieren 1.400.000 0,83% 1.200.000 16,67% 

     
Totale veestapel 168.400.000 100,00% 169.200.000 -0,47% 

     
Melk- en fokvee, 
varkens en pluimvee 
samen 

 88,54%   

Tabel 1: Fosfaatuitscheiding voor verschillende diercategorieën in 2006 en 2012, de trend en 
de bijdrage aan de totale fosfaatuitscheiding. 
 
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 lopen 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 
eerste jaren na het afschaffen van de melkquotering kan een groeispurt in de 
melkveehouderij leiden tot een snelle stijging van de mineralenproductie. 
FrieslandCampina verwacht (op basis van een enquête onder leden) dat de 
melkproductie in 2016 circa 600 miljoen kilogram hoger zal liggen dan in 2015, 
een toename van ruim 5%. Deze snelle groei kan plaatsvinden als veel 
melkveehouders besluiten hun melkvee langer aan te houden (lagere 
vervangingsgraad) en als jongvee niet ter vervanging maar ter aanvulling van de 
melkveestapel dient. 
 
Concluderend: 
• Regulering van de productie van varkens, pluimvee (kippen en kalkoenen) en 

melkkoeien begrenst bijna 90% van de fosfaatproductie (waarbij jongvee 
indirect begrenst wordt door het aantal melkkoeien); 

• De bijdrage van overige diercategorieën aan het mestoverschot en de druk op 
de mestmarkt is beperkt, deels door de geringe omvang van de 
fosfaatproductie, deels door bestaande specifieke afzetkanalen. 

                                                
 
2 Schatting gebaseerd op studies van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Rabobank en 
Landbouw Economisch Instituut (LEI). 
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• 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). 

 
3.3 Grondgebondenheid 
De melkveehouderij is traditioneel een sector die voor de productie van ruwvoer 
en de afzet van dierlijke mest in belangrijke mate afhankelijk is van 
landbouwgrond in eigen gebruik. Grondgebonden bedrijven zijn in de regel 
zelfvoorzienend als het gaat om ruwvoerproductie. De definitie van 
grondgebondenheid is niet eenduidig. Er zijn verschillende manieren om 
grondgebondenheid te definiëren: aantal dieren per hectare, 
zelfvoorzieningsgraad in ruwvoerproductie, mate van beweiding of mestproductie 
per hectare. Elke classificatie levert een andere bezettingsgraad (aantal dieren per 
hectare) op als maat voor grondgebondenheid. 
 
Beschouwd vanuit de mestproductie per hectare (uitgedrukt in stikstof) was in 
2012 circa 33% van de melkveebedrijven grondgebonden. De overige circa 67% 
van de melkveebedrijven produceerde meer dierlijke mest dan op eigen grond 
binnen de gebruiksnorm geplaatst kon worden. De overschotten op bedrijfsniveau 
kunnen sterk variëren. 
 
Belangrijke vraag is hoe grondgebondenheid in de melkveehouderij te legitimeren. 
Zeker als een deel van de melkveehouderij er (bewust) voor kiest om melkvee 
minder of zelfs niet te beweiden en ruwvoer van buiten het eigen bedrijf te 
betrekken. Verschillende nieuwe (duurzame) stalsystemen richten zich op die 
groep ondernemers. Grondgebondenheid raakt ook aan de discussie over de 
maximale omvang van veehouderijbedrijven (megastallen). Het aantal bedrijven 
met 200 of meer melk- en kalfkoeien is in de afgelopen 10 jaar gestegen van 125 
naar 382. Het aantal bedrijven met tussen 100 en 200 melk- en kalfkoeien is in 
dezelfde periode bijna verdubbeld (tot 3.951), terwijl het totaal aantal 
melkveebedrijven is gedaald met 31%. De voortgaande schaalvergroting betekent 
dat er meer en meer bedrijven zijn die voor de aanvoer van hun ruwvoer en afzet 
van hun mestoverschot afhankelijk zijn van derden. Een eis aan 
grondgebondenheid gaat tegen deze trend van schaalvergroting in. Legitimering is 
ook lastig als de vergelijking getrokken wordt met andere veehouderijtakken, 
zoals de varkens- en pluimveehouderij, waar vrijwel alle bedrijven niet 
grondgebonden zijn. 
 
Grondgebondenheid in de melkveehouderij kan een eigenstandig doel zijn en kan 
een aantal positieve effecten hebben op het vlak van milieu, natuur, dierenwelzijn 
en imago van de melkveehouderij. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. 
Verplichte grondgebondenheid kan de prijs voor grond flink opstuwen en heeft 
daardoor een hoge regeldruk tot gevolg. Uitvoeringstechnisch is een dergelijk 
systeem ingewikkelder dan een stelsel voor productierechten zonder koppeling 
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aan grond (de uitvoering van het huidige stelsel van productierechten voor 
varkens en pluimvee is relatief eenvoudig). Afhankelijk van de precieze uitwerking 
betekent de eis van grondgebondenheid ook een extra handhavingslast. De 
gekozen definitie van grondgebondenheid kan tot veel discussie leiden, gezien de 
grote spreiding tussen melkveehouders in gemiddelde fosfaatproductie en 
melkproductie per koe, zelfvoorzieningsgraad voor ruwvoer of mate van 
beweiding. Daarnaast zal er een discussie ontstaan over de vraag welke grond 
mee kan en mag tellen voor de vaststelling van grondgebondenheid 
(natuurgronden, gronden op grote afstand van de huiskavel, etc.). Deze 
problemen zullen zich vooral, maar niet uitsluitend, manifesteren bij de 
toekenning van rechten. 
 
Concluderend: 
• Op dit moment is 1/3 deel van de melkveehouderijbedrijven grondgebonden. 
• Grondgebondenheid kan bijdragen aan realisatie van verschillende doelen op 

het terrein van milieu, natuur en dierenwelzijn. Het kan ten goede komen aan 
het imago van de melkveehouderij. 

• Nadelen van een eis aan grondgebondenheid zijn ondermeer stijgende prijzen 
voor landbouwgrond, hoge regeldruk, uitvoeringskosten en handhavingslast 
en veel discussie over de invulling van de definitie van grondgebondenheid en 
over de toekenning van rechten aan individuele ondernemers bij de start van 
het stelsel. 

• Een eis van grondgebondenheid voor uitsluitend de melkveehouderij creëert 
een ongelijk speelveld tussen melkveehouders en overige dierhouderijen, met 
name de varkens- en pluimveehouderij. 

• Een eis van grondgebondenheid gaat in tegen de huidige trend van 
schaalvergroting. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om (een deel van) 
hun ruwvoer en mestafzet buiten het eigen bedrijf te organiseren. 
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1. Inleiding 
De Staatssecretaris heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot herinvoering van de 
compartimentering een beeld geschetst van de toekomst van het mestbeleid. De belangrijkste 
onderwerpen die gewisseld zijn met de Tweede Kamer zijn (uit: stenogram):  
1. Termijn: De Staatssecretaris komt in september met zijn visie; 
2. Huidig beleid: “Productie- en dierrechten zijn wat mij betreft een paardenmiddel voor als alle 

andere goede en verantwoorde middelen in ons land niet blijken te leiden tot evenwicht op het 
terrein van mest”.  

3. Hoofdlijn: De visie houdt in “een voorstel dat op de lange termijn echt zorgt voor mestevenwicht 
op macroniveau en microniveau. Daarbij staat macro voor ons land en micro voor het 
bedrijfsniveau. Ik stel dan nieuwe maatregelen, nieuwe wet- en regelgeving voor die daarvoor 
nodig is [...]. Ik zeg daar wel bij, ook tegen de sector, dat de productie- en dierrechten weer op tafel 
zullen komen als wij er niet in slagen om een verantwoorde sluitende aanpak, mede voor de lange 
termijn, te komen. Ik zal echter mijn uiterste best doen om te voorkomen dat zij nodig zijn”.  

4. Elementen: De staatssecretaris heeft ook een aantal componenten voor de nieuwe aanpak 
genoemd: 
• Voerspoor: Het voorkomen van onnodige mestproductie door het effectief maken van het 

voerspoor.  
• Mestbewerking: Hoe maak je het product van mestbewerking beter toepasbaar in de 

agrarische praktijk, soms ook doordat daardoor minder kunstmest hoeft te worden gebruikt?  
• Energie, verwerking, verkoop en verwijdering.  

5. Opzet en uitvoering: “Ik kan hier maar één ding over zeggen. Dat wordt geen verhaal met een 
convenantje hier en een convenantje daar. Dat wordt gewoon een strak verhaal met strakke regels, 
strakke verplichtingen, die goed uitvoerbaar zijn en die ook goed handhaafbaar zijn. Dat is de kern 
van de boodschap”. 

6. Dwarsverbanden: De Staatssecretaris ziet in dit dossier geen relatie met de megastallen. 
7. Stok achter de deur: “Die stok achter de deur blijft altijd bestaan, want ik laat geen gelegenheid 

voorbijgaan, ook gericht op de agrarische sector, om te zeggen: beste vrinden, als wij geen nieuwe 
manier vinden om duurzaam het mestprobleem op te lossen, komen de dierrechten weer van stal”. 

 
De Staatssecretaris heeft intern (dus niet met zoveel woorden in het Kamerdebat) aangegeven LTO ook 
de gelegenheid te geven om tot september met uitgewerkte voorstellen te komen voor hun ideeën voor 
het langere termijn mestbeleid. 
 
In onderhavige notitie wordt een eerste schets gegeven van de door de Staatssecretaris genoemde 
elementen van dit nieuwe beleid. Achtereenvolgens komen achtergronden (paragraaf 2), mestbe- en 
verwerking (paragraaf 3), kunstmest (paragraaf 4) en het voerspoor (paragraaf 5) aan de orde. 
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2. Achtergronden 

2.1 Stelsel van gebruiksnormen 
Sinds 1 januari 2006 kent Nederland het stelsel van gebruiksnormen. Sturing vindt plaats op basis van 
maximale bemestingsnormen (gebruiksnormen) en gebruiksvoorschriften, beide gericht op het 
optimaliseren van de benutting van in meststoffen (dierlijke mest, kunstmest, overige organische 
meststoffen) aanwezig mineralen stikstof en fosfor. 
 
Nederland is verplicht vierjaarlijks de voor de realisatie van de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn 
benodigde maatregelen vast te leggen in een Actieprogramma. Een door de Europese Commissie (EC) 
goedgekeurd Actieprogramma vormt de basis voor de aanvraag van een derogatie voor de 
melkveehouderij. Het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie lopen van 2010 tot en met 
2013. Aan de derogatie heeft de Commissie nadrukkelijk de voorwaarde verbonden dat in Nederland 
de mestproductie niet boven het niveau van 2002 mag stijgen:  
 

“Teneinde te voorkomen dat door de toepassing van de gevraagde derogatie intensivering 
optreedt, moeten de bevoegde instanties ervoor blijven zorgen dat de mestproductie wat zowel 
stikstof als fosfor betreft het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt”.1 

 
 In 2008, 2009, en volgens voorlopige cijfers ook in 2010, heeft de mestproductie een overschrijding van 
dit plafond laten zien (1 tot 2% boven het fosfaatproductieplafond). De EC heeft naar aanleiding 
hiervan van Nederland passende maatregelen verlangt: 
 

“Om die reden zijn concrete maatregelen nodig voor de periode 2010-2013, zijnde de 
geldigheidsperiode van de derogatiebeschikking [...]. Ik vertrouw er op dat dergelijke maatregelen 
ten aanzien van de mestproductie, inclusief door de varkens- en pluimveehouderij, zo snel 
mogelijk zullen worden genomen en medegedeeld aan de diensten van de Commissie zodat de 
diensten van de Commissie zich niet gedwongen zullen zien om de Commissie voor te stellen de 
eerder dit jaar verleende verlenging van de derogatiebeschikking te herzien”.2 

 
De verwachting is dat de EC de huidige derogatie niet ter discussie zal stellen. Bij onderhandelingen 
over het vijfde actieprogramma en de bijbehorende derogatie (2014-2017) zal de Commissie zich echter 
kritisch opstellen. Zonder derogatie komt er 22 miljoen kilogram fosfaat extra op de mestmarkt (12,5% 
totale mestproductie, groei nationaal mestoverschot met 50%). 

2.2 Stelsel van productierechten 
Het stelsel van productierechten stuurt de omvang van de veehouderij en daarmee indirect de omvang 
van de mestproductie en de omvang van de emissies van ammoniak en fijn stof. Het stelsel in zijn 
huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2006 en moet in het licht gezien worden van de invoering van het 
stelsel van gebruiksnormen: “Het systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond 
feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het «volume» – van de mestproductie, de 
handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de gebruiksbeperkingen te 
verzekeren”3. 

                                           
1 Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 tot wijziging van Beschikking 2005/880/EG tot verlening 
van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake 
de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2010/65/EU). 
2 Brief d.d. 23 juni 2010 van directeur-generaal Falkenberg van DG Milieu van de Europese Commissie, 
n.a.v. de melding van Nederland dat het mestproductieplafond in 2008 was overschreden. 
3 Memorie van Toelichting bij de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten) (Staatsblad 2005, nr. 480). 
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Artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn verplicht Lidstaten aanvullende of verscherpte maatregelen te 
treffen die zij noodzakelijk achten om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. “Bij 
het selecteren van die maatregelen houden de Lid-Staten rekening met de doeltreffendheid en kosten 
ervan ten opzichte van die van eventuele andere preventieve maatregelen”. Het stelsel van 
productierechten is een dergelijke maatregel. 
 
In de Meststoffenwet is de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 
2015. 

2.3 Melkquotering 
De melkquotering is in 1984 ingevoerd in de Europese Unie om overproductie te voorkomen en de 
hoge kosten van subsidies aan producenten te verminderen. In 2003 is besloten de melkquotering per 
2015 af te schaffen. Tot die tijd wordt het quotum jaarlijks verhoogd om een zachte landing te 
verzekeren in 20154. 
 
Alhoewel niet als zodanig bedoeld werkt de melkquotering, net als het stelsel van productierechten, 
ondersteunend aan het stelsel van gebruiksnormen. Sinds de invoering van de melkquotering is de 
omvang van de melkveestapel gedaald. Dit als gevolg van de toename van de melkproductie per dier. 
De mestproductie in de rundveehouderij is gestaag gedaald van 105,8 mln kg fosfaat in 1990 naar 80,1 
mln kg in 2010. Een daling van ruim 24%.  

2.4 Milieusturing 
Zowel het stelsel van dierrechten als de melkquotering zijn ondersteunende instrumenten voor een 
verscheidenheid aan milieumaatregelen: 
• Grond- en oppervlaktewater: De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water hebben tot doel de 

belasting van het milieu met o.a. stikstof en fosfaat te reduceren. Beperking van de productie aan 
dierlijke mest ondersteunt het stelsel van gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof. Hoe hoger de 
mestproductie, hoe hoger de kosten voor mestafzet, hoe groter de fraudedruk op het stelsel; 

• Ammoniak: Circa 90% van de ammoniakemissie in Nederland komt uit de landbouw. Sturing 
vindt vooral plaats op het niveau van dierplaatsen (maximale emissie per dierplaats) en uitrijregels 
voor dierlijke mest (emissiearme aanwending). Belangrijke bron is beweiding van melkvee. De 
totale ammoniakemissie is daarmee direct gerelateerd aan het aantal dieren (aantal dierplaatsen * 
emissie per dierplaats), de totale mestproductie en de mate van beweiding. 

• Natura 2000: Doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is om duurzame economische 
ontwikkeling en herstel samen te laten gaan met het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 
2000. De agrarische sector veroorzaakt de grootste nationale bijdrage aan de stikstofdepositie op 
Natura 2000 gebieden. De omvang van de veehouderij is van directe invloed op de realisatie van 
Natura 2000-doelen. In de voorlopige PAS staat: “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 [tevens technische maatregelen] nader uitgewerkt”.5 

• Fijn stof: De veehouderij draagt bij aan de emissies van fijn stof, met name in de 
concentratiegebieden. Hoe meer dieren, hoe meer fijn stof, hoe meer aanvullende maatregelen 
nodig zijn. Nieuwe normen voor fijn stof zullen worden opgenomen in het Besluit huisvesting. 

• Broeikasgassen: Vooral de melkveehouderij draagt aanzienlijk bij aan de nationale emissie van 
methaan. Lachgas ontstaat vooral bij toediening van (kunst)mest en in mestopslagen. Realisatie 
van de doelstelling uit het convenant Schoon en Zuinig komen in gevaar bij een groei van de 
veestapel, met name van de melkveehouderij. 

                                           
4 Verruiming melkquotering per 1 april 2007 (0,5%), 1 april 2008 (2,5%), 1 april 2009 (1% + circa 1,5% 
i.v.m. aanpassing vetreferentie), 1 april 2010 t/m 1 april 2014 (jaarlijks 1%) 
5 Brief van 1 juli 2010 (Kamerstukken II, 30654, nr. 83) 
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2.5 Veehouderij en mestoverschot (nationaal en op sectorniveau) 
De mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) wordt gedomineerd door de melkvee- (45,5%), varkens- 
(26,5%) en pluimveehouderij (17%). De drie sectoren zijn gezamenlijk goed voor 89% van de productie. 
Er zijn echter grote verschillen in overschotten (deel van de mestproductie dat niet plaatsbaar is op 
eigen grond) per sector (tabel 1). 
 
Sector Productie (mln kg 

fosfaat) 
Overschot (mln kg 
fosfaat) 

Overschot als percentage van 
productie 

Melkvee 74,6 11,6 15,5% 
Varkens 41,4 37,2 89,9% 
Pluimvee 26,8 25,4 94,7% 
Tabel 1: Overschotten als percentage van productie voor melkvee, varkens en pluimvee (bron: CBS 
Statline). 
  
De varkens- en pluimveehouderij hebben relatief weinig eigen grond en moeten als gevolg daarvan het 
overgrote deel van hun mestproductie afvoeren van het bedrijf. 
 
Nederland kent sinds de invoering van beperkingen aan het gebruik van dierlijke mest (midden jaren 
80) een nationaal overschot. Dit overschot is niet plaatsbaar op Nederlandse landbouwgrond en moet 
afgezet worden buiten de Nederlandse landbouw (export, particulieren, niet-landbouwbedrijven, 
pluimveemestverbrander). Door de Europees afgesproken aanscherping van fosfaatgebruiksnormen 
richting 2015 neemt de nationale plaatsingsruimte verder af. Bij gelijkblijvende mestproductie (niveau 
2009) neemt het nationale mestoverschot naar verwachting toe tot van 46 miljoen kilogram fosfaat in 
2009 naar 60 miljoen kilogram in 2015 (zonder derogatie: 82 miljoen kilogram ofwel 47% van de totale 
nationale productie). 
 
Bij een groei van de veestapel na 2015 zal het mestoverschot naar verwachting snel toenemen. De 
omvang van deze groei is afhankelijk van vele factoren zoals marktomstandigheden, financiële positie 
sectoren, beperkingen vanuit milieu- en welzijnsbeleid, etc. Verschillende studies laten verschillende 
groeiscenario’s zien. Algemeen wordt aangenomen dat de melkproductie na 2015 snel met circa 20% 
kan toenemen6. Friesland-Campina en de Nederlandse Zuivel Organisatie hebben in een gesprek met 
EL&I op 3 maart van dit jaar aangegeven uit te gaan van een groei van de melkproductie met 20 tot 
22%.  Dit zal op korte termijn gerealiseerd worden door het langer aanhouden van melkkoeien. Op de 
langere termijn kan door een verhoging van de melkproductie per koe de groei van de melkproductie 
gerealiseerd worden. De pluimveehouderij heeft na 2015 ook groeipotentie. Over de varkenshouderij 
zijn de meningen verdeeld vanwege de forse investering die nodig zijn om per 2013 te voldoen aan 
nieuwe welzijns- en milieueisen. De varkenshouderij heeft zich echter vaker veerkrachtig getoond in 
het verleden. Recent hebben Duitse slachterijen aangekondigd 20% te willen groeien in slachtcapaciteit. 
Aanvoer moet voornamelijk uit Denemarken en Nederland komen, niet uit Duitsland zelf of Oostelijke 
Lidstaten. Bij een productietoename van 20% in de melkveehouderij en 5% in de varkens- en 
pluimveehouderij neemt het nationale mestoverschot toe met 20 miljoen kilogram fosfaat tot een niveau 
van 80 miljoen kilogram in 2015 (zonder derogatie: ruim 100 miljoen kilogram). 

2.6 Veehouderij in het maatschappelijk debat 
De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen 5 à 10 jaar meer en meer onderwerp geworden van een 
breed maatschappelijk debat. In dit maatschappelijk debat domineren onderwerpen als dierenwelzijn, 
diergezondheid, volksgezondheid, hinderproblematiek, schaalgrootte en milieudruk en gaat ook over 
fundamentele vragen of Nederland op grote schaal levende dieren, vlees en eieren voor de export moet 
produceren. De standpunten zijn divers en hebben vaak een zeer verschillende achtergrond. De 

                                           
6 CLM (2008), Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten  
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maatschappelijke aandacht voor de (intensieve) veehouderij zal ook bij de discussie over het nieuwe 
mestbeleid een rol spelen.  

2.7 Administratieve lasten en bedrijfseffecten 
In het Regeerakkoord van CDA en VVD staat het volgende te lezen: “De druk van administratieve 
lasten en regels voor bedrijven en burgers gaat omlaag.” De vermindering van de administratieve 
lasten dient plaats te vinden volgens de reductiepercentages uit tabel 2. Voor mest wordt er binnen 
EL&I gerekend met een reductie van in totaal € 45 miljoen in 2015 volgens onderstaande fasering 
 
Jaar Percentage Referentiejaar Bijdrage mest 
2011   € 10 mln 
2012 10% 2010  
2013 5% 2010 € 5 mln 
2014 5% 2010 € 15 mln 
2015 5% 2010 € 15 mln 
    
Totaal 25% 2010 € 45 mln 
Tabel 2: Voornemens reductie administratieve lasten t/m 2015 inclusief bijdrage mest. 
 
Het afschaffen van productierechten levert slechts een geringe besparing op in administratieve lasten. 
Deze beslaan op dit moment slechts circa 1,5% (circa € 1,2 mln) van de lasten die voortvloeien uit het 
mestbeleid. 
 
De intensieve veehouderij alsmede de Kamerfracties achter het 10-puntenplan streven naar afschaffing 
van het stelsel van productierechten. Bedrijfsmiddelen die vrijkomen kunnen dan ingezet worden voor 
duurzaamheid. Of de sector hiermee op de lange termijn financieel voordeel zal opdoen is maar de 
vraag. De kosten van dierrechten bedragen nu circa 4 cent per kilo vlees (varkenshouderij). De kosten 
voor mestafzet bedragen 10 cent per kilo vlees. Bij een toenemende druk op de mestmarkt en de 
noodzaak mest te verwerken zouden de kosten voor mestafzet weleens kunnen groeien tot een niveau 
dat hoger ligt dan de in totaal 14 cent voor mestafzet en dierrechten op dit moment. Zeker als de 
veehouderij na 2015 de ruimte krijgt om te groeien lijkt het lastig haalbaar om binnen deze 14 cent per 
kilogram vlees te blijven7. 

2.8 Samenvatting 
• Het stelsel van dierrechten en de melkquotering zoals Nederland dit nu kent dient ter 

ondersteuning van een verscheidenheid aan milieudoelen (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water 
(KRW), ammoniak (Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof), fijn stof, broeikasgassen 
(Convenant Schoon en Zuinig)); 

• Aan de derogatie is door de Europese Commissie de voorwaarde verbonden dat de mestproductie 
niet boven het niveau van 2002 komt. In 2008, 2009 en 2010 (voorlopige cijfers) heeft Nederland dit 
plafond overschreden. Dit zal een rol gaan spelen in de onderhandelingen over het vijfde 
actieprogramma en de derogatie, beide voor 2014-2017; 

• Nieuw beleid ter vervanging van genoemde stelsel moet getoetst worden op de bijdrage die het 
levert aan realisatie van doelstellingen op het gebied van mest (Nitraatrichtlijn, KRW), ammoniak 
(NEC-plafond, Natura2000, PAS), fijn stof en overige broeikasgassen; 

• Dierrechten en de melkquotering sturen direct op de omvang van de veehouderij respectievelijk de 
omvang van de melkproductie, en indirect op de emissies van ammoniak, fijn stof en overige 
broeikasgassen. Bij het vervallen van beide stelsel zullen nieuwe instrumenten moeten zorgen voor 
het afvangen van de negatieve gevolgen van een groei van de veehouderij; 

                                           
7 Zie artikel van Cees van Bruchem (LEI) van 15 juni 2011 (http://www.agd.nl/Blogs-
1/567998/Paardenmiddel.htm?t_anon=none). 
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• Het nationale mestoverschot neemt tussen nu en 2015 toe als gevolg van scherpere 
gebruiksnormen tot circa 60 miljoen kg fosfaat (35% van de totale mestproductie); 

• Elke 1% groei van de mestproductie in de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij betekent een 
groei van het mestoverschot met ruim 1,5 miljoen kg fosfaat; 

• Vooral de varkens- en pluimveehouderij kampen met grote overschotten. Varkenshouders moeten 
90% en pluimveehouders 95% van hun mestproductie van hun bedrijf afvoeren. In de 
melkveehouderij is dit 15%. Bij verlies van de derogatie loopt dit op tot 45%; 

• De administratieve lasten van het stelsel van productierechten zijn laag (1,5% van totale AL 
mestbeleid). Beleid ter vervanging van dit stelsel dient dus zeer  eenvoudig en robuust te worden 
vormgegeven als een netto toename van de administratieve lasten moet worden voorkomen. 
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3. Mestbe- en mestverwerking 

3.1 Inleiding 
Mestbe- en mestverwerking8 omvat alle technieken waarbij dierlijke mest een behandeling ondergaat 
die resulteert in gewijzigde samenstelling, consistentie dan wel hoedanigheid (bijv. hygiënisatie ter 
doding van ziektekiemen). Dit varieert van een zeer eenvoudige scheiding tot het drogen en korrelen of 
het verbranden van mest. Bij covergisting is het hoofddoel het opwekken van energie uit mest en het 
(meestal) toegevoegde co-materiaal (o.a. restproducten uit de voedingsindustrie). Mestbe- en 
mestverwerking leidt in de regel niet tot meer of minder dierlijke mest. Hierop zijn twee 
uitzonderingen: 
• Mestverbranding: Het eindproduct van verbranding wordt niet langer aangemerkt als dierlijke 

mest. In 2010 goed voor 8 miljoen kg fosfaat, ofwel 4,5% van de nationale productie 
• Co-vergisting: Door toevoeging van co-materialen ontstaat er juist meer dierlijke mest. 
 
Mestverwerking kan op verschillende manieren bijdragen aan het verzachten dan wel oplossen van het 
mestprobleem: 
• Geschikt maken voor export: door het verwijderen van (een deel van het) water ter besparing van 

transportkosten, hygiëniseren, korrelen, etc.; 
• Optimaliseren van de samenstelling: Door aanscherping van fosfaatgebruiksnormen wordt de 

fosfaatnorm steeds vaker de beperkende factor bij bemesting met dierlijke mest (vooral in de 
melkveehouderij, gebruikmakend van de derogatie). Mestbewerking kan de N/P-verhouding 
optimaliseren. Ook in de AT-sector is behoefte aan mest van verschillende samenstelling, 
afhankelijk van grondsoort, gewas, weersomstandigheden, etc.; 

• Productie van meststoffen uit dierlijke mest ter vervanging van kunstmest (op dit moment nog niet 
Europees geregeld); 

• Opwekken energie: door verbranding van pluimveemest en door co-vergisting. 

3.2 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
LTO Nederland spreekt over een stimulans voor mestverwerking, maar koppelt hier impliciet 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. 
 
Het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV is op hoofdlijnen gelijk aan de plannen van LTO als het gaat 
om mestverwerking, maar spreekt nadrukkelijker over een verplichting tot mestverwerking: 
 

“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”.9 

 
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 deel van het 
mestoverschot waarvoor niet vooraf de afzet is geregeld. Dit suggereert dat uitgegaan wordt van een 

                                           
8 Mestverwerking: verwerking van uit milieuhygiënisch oogpunt ongewenste overschotten aan 
dierlijke mest - drijfmest uit de intensieve veehouderij (bio-industrie) - tot een aanvaardbaar, 
transporteerbaar en verkoopbaar bemestingsartikel, bv. in korrelvorm. 
Mestbewerking: Behandelen van dierlijke mest, zodat deze beter als mest kan worden gebruikt, of voor 
andere functies geschikt wordt (i.t.t. mestverwerking). De mest ondergaat een fysieke verandering, 
waarbij het totaal aan elementen in de meststoffen behouden blijft. 
9 Kamerstukken II, 2010-2011, 283845, nr. 201 
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stelsel van mestafzetovereenkomsten waarbij de mestafzet vooraf is geregeld. Dit strookt met het 
element ‘grondgebonden veehouderij’ uit het 10-puntenplan. Ondernemers die hun afzet niet 
(langjarig) via afzetcontracten hebben geborgd, hebben de verplichting tot mestverwerking.  
 
LTO en de indieners van het 10-puntenplan opteren daarmee voor een stelsel waarbij veehouders met 
een overschot aan dierlijke mest door middel van (langjarige) afzetcontracten hun dierlijke productie 
kunnen veiligstellen. Beschikken zij niet over afzetcontracten, dan dient een deel van het overschot 
verplicht verwerkt te worden.  

3.3 Mestbe- en mestverwerking: doel of middel? 
Be- of verwerking van de mest kan nodig zijn om de mest beter toepasbaar te maken in de agrarische 
praktijk, bijvoorbeeld door (deels) het gebruik van kunstmest te verdringen. De be- en/of verwerkte 
mest blijft in dat geval binnen de Nederlandse landbouw. In veel gevallen zal mestbe- en 
mestverwerking tot doel hebben de mest voor export geschikt 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. Zie tabel 3 voor 
de situatie in 2009. 
 
Bestemming Omvang (in mln kg fosfaat) Percentage 
Binnen de Nederlandse landbouw   
Gebruik op eigen grond  89,4 64,3% 
Afvoer naar grond binnen Nederland 49,6 35,7% 
   
Totaal binnenlands gebruik 139,0 100% 
Buiten de Nederlandse landbouw   
Export 28,0 65,4% 
Verbranding 8,0 18,7% 
Overig (tuincentra, particulieren, etc.) 6,8 15,9% 
   
Totaal buiten de Nederlandse landbouw 42,8 100% 
Tabel 3: Meststromen, inclusief bijdrage aan geheel10. 
 
Mestbe- en mestverwerking is een middel om afzet buiten de Nederlandse landbouw te vergroten en 
de afzet binnen Nederland te optimaliseren, ter verdringing van kunstmest. De bestemmingen 
‘verbranding’ en ‘overig’ zijn al jaren redelijk stabiel in omvang. Zonder extra 
mestverbrandingsinstallatie kan de omvang van de stroom richting verbranding niet groeien. Groei van 
de stroom richting ‘overig’ is vrij onwaarschijnlijk. Deze markt is stabiel. Optimalisatie van de afzet van 
dierlijke mest binnen Nederland is in potentie mogelijk, maar zal vooral afhangen van de erkenning 
van mestbewerkingsproducten als kunstmestvervanger en/of ruimere mogelijkheden voor toepassing 
van dierlijke mest in de volgende derogatie (2014-2017). Beide zijn sterk afhankelijk van de opstelling 
van de Europese Commissie. De dalende fosfaatgebruiksnormen richting 2015 zullen eerder tot een 
daling van het gebruik van dierlijke mest binnen de Nederlandse mestmarkt leiden (in een 
‘optimistische’ schatting daalt het gebruik binnen Nederland van 129 miljoen kg fosfaat in 2009 naar 
116 miljoen in 2015). Export van mest is daarmee feitelijk de enige bestemming met groeipotentieel. 
 
Gezien bovenstaande kan mestbe- en mestverwerking niet als dé oplossing gezien worden van het 
groeiende mestoverschot. Export is op de korte termijn het enige afzetkanaal met groeipotentie. 
Mestbe- en mestverwerking is daarbij een middel om export mogelijk te maken. 

                                           
10 Totale afzet van dierlijke mest van 181,8 mln kg fosfaat ligt hoger dan de productie in 2009 (175,8 
miljoen kg fosfaat). Dit is het gevolg van toepassing van dierlijke mest uit voorgaande jaren 
(voorraden) en import van dierlijke mest, hoofdzakelijk uit Vlaanderen 
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3.4 Beleidsopties 
De pluimveehouderij zet het overgrote deel van zijn mestoverschot af richting verbranding (31,5%) of 
export (59%). Pluimveemest kan daarmee voor 90% zonder verwerking afgezet worden buiten de 
Nederlandse landbouw. Rundveemest wordt grotendeels op de Nederlandse mestmarkt afgezet 
(minder dan 2% van het bedrijfsoverschot wordt geëxporteerd). Ondanks dalende 
fosfaatgebruiksnormen is de verwachting dat de melkveehouderij, door middel van 
managementmaatregelen, het gebruik van dierlijke mest op eigen grond op hetzelfde niveau kan 
houden als nu. De varkenshouderij zal na 2015 – maar als gevolg van dalende fosfaatgebruiksnormen 
ook in de aanloop naar 2015 – meer en meer afhankelijk worden van afzet buiten Nederland. In 2009 
werd slechts 10% van het bedrijfsoverschot in de varkenshouderij geëxporteerd. Dit percentage zal 
richting 2015 moeten groeien naar 25 tot 50%, afhankelijk ondermeer van het succes van het voerspoor 
in de varkenshouderij. Gelet op de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening 
dierlijke bijproducten dient varkensmest voorafgaande aan export gehygiëniseerd te worden. 
 
Gezien voorgaande is een verplichting tot mestbe- en mestverwerking voor de pluimvee- en rundveehouderij 
disproportioneel en weinig effectief te noemen. Een extra mestbe- of mestverwerkingsslag is veelal niet 
noodzakelijk om het overschot in deze sectoren af te zetten. Om ondernemers niet onnodig op te 
zadelen met een kostbare verplichting zijn er twee opties mogelijk: 
1. Een verplichting tot mestbe- en mestverwerking uitsluitend opleggen aan varkenshouders met een 

overschot op bedrijfsniveau; of 
2. Pluimveehouders en varkenshouders met een overschot op bedrijfsniveau uitsluitend te 

verplichten een percentage van het bedrijfsoverschot af te zetten buiten de Nederlandse landbouw. 

3.4.1 Beleidsoptie 1, verplichte mestverwerking voor de varkenshouderij 
 
Vormgeving 
Een verplichting tot mestbe- en mestverwerking, uitsluitend gericht op de varkenshouderij, legt de 
lasten bij de sector die in de komende 10 jaar de meeste moeite zal hebben om het mestoverschot af te 
zetten. Deze verplichting kan gedifferentieerd worden naar regio (op basis van regionale milieudruk) 
door verschillende percentages vast te stellen voor de mestverwerkingsverplichting. 
 
Vlaanderen kent al langer verschillende verplichtingen tot mestverwerking, met wisselend succes. 
Meest succesvol was een verplichting voor ondernemers bij uitbreiding een deel van het overschot op 
het eigen bedrijf te verwerken. Mestverwerkingscapaciteit is daarbij verhandelbaar gemaakt via 
zogenaamde mestverwerkingcertificaten. Op die manier kunnen ondernemers die hun overschot voor 
100% verwerken hun overcapaciteit te gelde maken bij ondernemers die onvoldoende 
verwerkingscapaciteit hebben. Een eerdere meer algemene verplichting kwam in Vlaanderen niet van 
de grond, omdat er geen externe partijen wilden investeren in grootschalige mestverwerking. De 
Nederlandse situatie lijkt anders. Mestverwerking is niet voorbehouden aan veehouders, maar wordt 
ook uitgevoerd door derden, veelal intermediaire ondernemers (actief in transport, opslag, export en 
loonwerk). De Nederlandse situatie leent zich daarom beter voor een verplichting waarbij niet wordt 
voorgeschreven wie de verwerking moet uitvoeren. “Huur van mestverwerkingscapaciteit op het eigen 
bedrijf (dus niet bij intermediaire ondernemingen) geeft varkenshouders de ruimte om eventuele 
overcapaciteit te gelde te maken.11 Dit is een uitkomst voor bedrijven die geïnvesteerd hebben in 
mestverwerking en hun investeringen terug willen verdienen. Het is ook een uitkomst voor 
ondernemers die, vanwege allerlei omstandigheden, geen verwerkingscapaciteit op het eigen bedrijf 
kunnen realiseren. 
 
Het opleggen van een verplichting tot mestverwerking vraagt om een fors uitvoerings- en 
handhavingsapparaat. Immers, er dient toegezien te worden op de aanwezigheid van 
                                           
11 Dit zou bijvoorbeeld kunnnen worden geregeld doordat bedrijven die capaciteit overhouden, ontheffing krijgen 
om mest van anderen te verwerken. I.v.m. handhaafbaarheid is zicht hierop via ontheffing gewenst. Nadeel is 
wel extra AL. 
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mestverwerkingscapaciteit, de eventuele huur van deze capaciteit, de daadwerkelijke inzet van deze 
capaciteit voor het beoogde doel, het eindproduct, etc. Dit kan resulteren in hoge uitvoerings- en 
handhavingslasten alsmede in veel administratieve rompslomp voor ondernemers. 
 
Juridische mogelijkheden 
Het afschaffen van het stelsel van dierrechten (en de melkquotering) biedt ruimte aan de veehouderij 
om te groeien. De druk op de mestmarkt zal daardoor toenemen. Deze druk wordt vooral veroorzaakt 
door de varkenshouderij aangezien deze sector nationaal steeds minder afzetmogelijkheden heeft. Een 
verplichting tot mestverwerking voor uitsluitend de varkenshouderij is in dat licht goed te legitimeren. 
Een verplichting kan gezien worden als invulling van artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn, die 
Lidstaten verplicht aanvullende maatregelen te nemen ter facilitering van de doelstellingen uit de 
Nitraatrichtlijn. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
• Het stelsel van dierrechten heeft mede tot doel de druk op de mestmarkt te verlichten en de 

effectiviteit van het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften te waarborgen. Een 
verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschot te verwerken (met het oogmerk 
deze verwerkte mest buiten Nederland af te zetten) kan eveneens een effectieve maatregel zijn ter 
ondersteuning van het stelsel van gebruiksnormen. 

• De Nederlandse varkenshouderij zal een fors deel van de mestproductie af moeten zetten buiten 
de Nederlandse landbouw (nu 10%, in de toekomst wellicht 50%). Dit betekent een grote stroom 
mineralen richting voornamelijk Duitsland, maar ook Frankrijk (dikke fosfaatrijke fractie uit 
mestverwerking). Daarbij is de acceptatiegraad m.n. in Duitsland een potentieel risico, tenzij hier 
forse stappen worden gezet. 

• Een mestmarkt die afhankelijk is van export is kwetsbaar, bijv bij een uitbraak van dierziekten.. 
• Een verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschotsmest te verwerken draagt 

niet bij aan realisatie van doelstelling op het gebied van fijn stof, ammoniak, Natura2000 en overige 
broeikasgassen. Zeker niet als het loslaten van het stelsel van dierrechten en de melkquotering 
betekent dat de dierlijke productie kan toenemen. Op al deze terreinen zal aanvullend beleid 
gevoerd moeten worden om doelen te realiseren. 

 
Draagvlak 
Verplichte mestverwerking is voor de melkveehouderij en pluimveehouderij niet noodzakelijk om tot 
oplossing van het probleem in die sectoren te komen. Naar verwachting kunnen de sectoren zich in 
deze redenatie vinden. Voor de varkenshouderij is het verhaal anders. Maatregelen zijn noodzakelijk 
om de druk op de mestmarkt te verminderen. LTO Nederland en de fracties van CDA, VVD en PVV 
zijn gezamenlijk tot een 10-puntenplan voor het mestbeleid gekomen. In dit plan is prominent ruimte 
ingebouwd voor verplichte mestverwerking. Een verplichting om uitsluitend overschotsmest uit de 
varkenshouderij te verwerken is goed te onderbouwen. Draagvlak in de sector en coalitiefracties lijkt 
hiermee realistisch. Verhandelbaarheid van mestverwerkingscapaciteit kan bijdragen aan het vergroten 
van het draagvlak. Sector en coalitiefracties benadrukken dat financiële stromen richting die partijen 
moeten gaan die investeren in mestverwerking. Door verhandeling toe te staan kunnen veehouders 
(lees: varkenshouders) overcapaciteit ten gelde maken. 
 
Milieu- en natuurorganisaties zullen tegen een beleid zijn dat groei van de sector mogelijk maakt 
vanwege  doelen op het gebied van ammoniak, fijn stof en overige broeikasgassen die dan onder druk 
komen te staan. Alhoewel de Staatssecretaris expliciet een verband met de discussie over megastallen 
terzijde heeft geschoven zullen deze maatschappelijke organisaties (en daarmee oppositie) dit verband 
juist prominent naar voren brengen. 
 
De Europese Commissie heeft aangekondigd het vijfde actieprogramma te toetsen op realisatie van 
andere doelen dan die van de Nitraatrichtlijn zoals daar zijn ammoniak, natura2000, broeikasgassen en 
de KRW. Ook zal de Commissie kritisch zijn als het gaat om het met Nederland overeengekomen 
mestproductieplafond. Een (potentiële) groei van de veehouderij, met name de rundvee- en 
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varkenshouderij, zal de onderhandelingen in het kader van het vijfde actieprogramma bemoeilijken. 
Recente onderhandeling van Vlaanderen en Italië met de EC laten dit ook zien. 
 
Administratieve lasten/bedrijfseffecten 
Met de huidige administratieve verplichtingen kan een groot deel van een eventuele 
mestverwerkingplicht gedekt worden. Voorstelbaar is dat varkenshouders een administratie bijhouden 
van de hoeveelheid verwerkte mest alsmede van de aan derden verhandelde 
mestverwerkingscapaciteit. Dit betekent een toename van de administratieve lasten voor de 
varkenshouderij. voor 3950 bedrijven (2010). 
 
De varkenshouderij zal moeten investeren in mestverwerkingscapaciteit en transport over grotere 
afstanden. De kosten voor de afzet van een kuub mest zullen toenemen. Dit kan een negatief effect 
hebben op de kostprijs voor vlees. Bij een verplichting en gelijktijdige groei van de veestapel zullen de 
kosten navenant stijgen. Zoals in paragraaf 2.7 al aangegeven zouden de kosten voor mestverwerking 
en mestafzet (per kilogram geproduceerd vlees) de huidige kosten voor mestafzet en dierrechten (€ 0,14 
per kilogram vlees) wel eens kunnen overstijgen als de concurrentie op de (internationale) mestmarkt 
toeneemt. 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Het stelsel van dierrechten is relatief eenvoudig te controleren (staarten tellen). Het stelsel van 
dierrechten beperkt de dierlijke productie aan de voorkant. Vooraf is daarmee de mestproductie 
begrensd tot een bepaald maximum niveau. Het loslaten van dit stelsel en het in plaats daarvan 
opleggen van een verplichting voor varkenshouders om een deel van hun overschot te verwerken 
verplaatst de handhavingsdruk naar achteren. Er dient toegezien te worden op de aanwezigheid van 
mestverwerkingscapaciteit, de eventuele verhandeling van deze capaciteit, de daadwerkelijke inzet van 
deze capaciteit voor het beoogde doel, het eindproduct, etc. Dit kan resulteren in hoge uitvoerings- en 
handhavingslasten. Een situatie waarbij individuele veehouders allen opteren voor groei, zet druk op 
de collectieve mestmarkt. Mestafzet wordt duurder, de fraudedruk neemt daardoor toe. Van belang is 
hoe de (acceptatie) van de afzetmarkten zich ontwikkelt. Risico is dat de handhavingslast hierdoor zou 
kunnen toenemen.. 

3.4.2 Beleidsoptie 2, verplichte afzet buiten de Nederlandse landbouw voor  varkens- en pluimveemest 
 
Vormgeving 
De pluimveehouderij heeft twee belangrijke afzetkanalen: verbranding en export. Beide vragen niet om 
aanvullende maatregelen bij ondernemers of overheid. Slechts 10% van het bedrijfsoverschot wordt 
momenteel niet via genoemde kanalen afgezet. Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse 
landbouw van een percentage van het bedrijfsoverschot betekent voor de varkenshouderij impliciet dat 
de mest be- en/of verwerkt moet worden. Een dergelijke verplichting heeft daarmee hetzelfde effect als 
onder beleidsoptie 1, maar met veel minder uitvoerings- en toezichtslasten voor de overheid. 
 
Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw kan op twee manieren vormgegeven 
worden. Er kan gekozen worden voor: 

• een vorm van mestafzetovereenkomsten waarmee pluimvee- en varkenshouders vooraf 
moeten aantonen dat ze de afzet van (een deel van) hun overschot hebben gewaarborgd. 

Nadeel zijn de hoge uitvoerings- en administratieve lasten en het ontbreken van een direct 
verband tussen de overeengekomen afzet en de daadwerkelijke afzet van dierlijke mest.  

• de vaststelling kan achteraf plaatsvinden op basis van bij Dienst Regelingen geregistreerde 
mesttransporten en de mineralenbalans van het betreffende bedrijf. Nadeel van de laatste is 
dat bij vaststelling achteraf correctie niet meer mogelijk is. Voordeel is de relatieve eenvoud 
van controle en handhaving en de geringe toename in administratieve lasten voor de 
ondernemer.  
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Zowel de plannen van LTO als het 10-puntenplan van de coalitie spreken over de verplichting om een 
percentage van het bedrijfsoverschot te verwerken. Binnen deze optie kan gekozen worden voor een 
percentage van het overschot dat buiten de Nederlandse landbouw dient te worden afgezet. Hierbij 
dient bedacht te worden dat dit voor de varkenshouderij betekent dat mestverwerkingscapaciteit 
gerealiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om het percentage gefaseerd in te voeren. 
 
Juridische mogelijkheden 
Een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw is goed te legitimeren vanuit de bijdragen 
die de pluimvee- en varkenshouderij leveren aan het landelijk mestoverschot. In beide sectoren moet 
90% of meer van de mestproductie elders afgezet worden. Bij een krimpende mestmarkt (en eventueel 
groeiende mestproductie na 2015) is voor die mest binnen de Nederlandse landbouw geen plaats meer. 
Een verplichting kan gezien worden als invulling van artikel 5, lid 5, van de Nitraatrichtlijn, die 
Lidstaten verplicht aanvullende maatregelen te nemen ter facilitering van de doelstellingen uit de 
Nitraatrichtlijn. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Verwezen wordt naar beleidsoptie 1. 
 
Draagvlak 
Verplichte mestverwerking is voor de melkveehouderij en pluimveehouderij niet noodzakelijk om tot 
oplossing van het probleem in die sectoren te komen. Naar verwachting kunnen de sector en de coalitie 
zich in deze redenatie vinden. Voor de varkenshouderij is het verhaal anders. Maatregelen zijn 
noodzakelijk om de druk op de mestmarkt te verminderen. LTO Nederland en de fracties van CDA, 
VVD en PVV zijn gezamenlijk tot een 10-puntenplan voor het mestbeleid gekomen. In dit plan is 
prominent ruimte ingebouwd voor verplichte mestverwerking. Een verplichting om dierlijke mest af te 
zetten buiten de Nederlandse landbouw betekent voor de varkenshouderij dat de mest be- of verwerkt 
moet worden. Draagvlak in de sector en coalitie lijkt hiermee realistisch. Sector en coalitie benadrukken 
dat financiële stromen richting die partijen moeten gaan die investeren in mestverwerking. Door evt. 
verhandeling toe te staan kunnen veehouders (lees: varkenshouders) overcapaciteit ten gelde maken. 
 
Voor de maatschappelijke acceptatie geldt hetzelfde als onder beleidsoptie 1. Hetzelfde geldt voor de 
houding van de Europese Commissie. 
 
Administratieve lasten/bedrijfseffecten 
De administratieve lasten van een verplichting tot afzet buiten de Nederlandse landbouw zijn laag 
aangezien veel van de administratieve verplichtingen nu al bestaan (mineralenbalans, vervoersbewijs 
dierlijke mest, verantwoordingsplicht). 
 
Voor de bedrijfseffecten wordt verwezen naar beleidsoptie 1. 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsvariant. Een variant waarbij 
ondernemers vooraf via een vorm van mestafzetovereenkomsten moeten aantonen dat zij hun afzet 
buiten de Nederlandse landbouw hebben geregeld, levert een aanzienlijke toename van de 
uitvoeringslasten op. Een variant met controle achteraf is qua uitvoeringslasten vergelijkbaar met nu. 
Verwezen wordt naar beleidsoptie 1. 

3.5 Advies 
Beleidsoptie 1 sluit het meest direct aan bij de wens vanuit de sector en de fracties van CDA, VVD en 
PVV; verplichte mestverwerking. Beleidsoptie 1 heeft echter twee grote bezwaren: 
1. De uitvoerings- en handhavingskosten nemen fors toe; en 
2. De verantwoordelijkheid om toe te zien op mestverwerking wordt neergelegd bij de overheid, niet 

bij de sector(en) die het grootste mestprobleem hebben. 
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Voor het overige scoren beide beleidsopties redelijk gelijk. Voordeel van beleidsoptie 2 is dat ook de 
pluimveehouderij wordt aangesproken. Weliswaar heeft de pluimveehouderij haar zaakjes nu goed 
voor elkaar, maar niet valt uit te sluiten dat bij een groei van deze sector na 2015 afzet van 
pluimveemest meer en meer onder druk komt te staan. In dat geval is het nuttig ook de 
pluimveehouderij aan te kunnen spreken op de verplichting om een deel van het bedrijfsoverschot 
(blijvend) buiten de Nederlandse landbouw af te zetten.  
 
Advies: Alles overwegende wordt geadviseerd optie 2 in de komende periode nader uit te werken. 
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4. Beperken gebruik kunstmest 

4.1 Inleiding 
Het mestbeleid kent drie verschillende gebruiksnormen: 
1. Gebruiksnorm dierlijke mest: Volgt rechtstreeks uit de Nitraatrichtlijn en bedraagt 170 kg N/ha. De 

derogatie bedraagt 250 kg N/ha voor bedrijven met minimaal 70% grasland. 
2. Stikstofgebruiksnorm: Norm voor het totale gebruik van stikstof uit meststoffen (dierlijke mest, 

kunstmest en overige organische meststoffen). Deze norm is ondermeer afhankelijk van grondsoort 
en gewas en in bepaalde gevallen ook van opbrengsten en rassen. 

3. Fosfaatgebruiksnorm: Norm voor het totale gebruik van fosfaat uit meststoffen. Deze norm is 
afhankelijk van grondgebruik (grasland, bouwland) en fosfaattoestand van de bodem. 

 
De benutting van stikstof uit dierlijke mest is geen 100%. Afhankelijk van mest- en grondsoort zijn er 
wettelijke werkingscoëfficiënten vastgesteld (variërend van 30 tot 80%). De stikstof uit kunstmest heeft 
(wettelijk) wel een werking van 100%. Ditzelfde geldt voor fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest.  
 
Het stelsel van gebruiksnormen stuurt op de totale bemesting en de maximale bijdrage van stikstof uit 
dierlijke mest aan die bemesting. Ondernemers zijn voor het overige vrij om voor de soort bemesting te 
kiezen die het best past in hun situatie. 
 
Op bouwland wordt circa 60% van de ruimte die de gebruiksnorm voor dierlijke mest biedt opgevuld 
(op klei is dit percentage lager, op zand hoger). Bij een oppervlakte bouwland van circa 880.000 hectare 
betekent dit dat er nog voor zo’n 60 miljoen kilogram stikstof uit dierlijke mest ruimte onbenut blijft. De 
ruimte voor fosfaat wordt ook niet volledig benut. Maar in tegenstelling tot stikstof wordt deze 
onbenutte ruimte slechts in geringe mate vervangen door fosfaatkunstmest. Winst lijkt dus vooral te 
boeken in het optimaliseren van het gebruik van stikstof uit dierlijke mest en het daarmee terugdringen 
van het gebruik van stikstofkunstmest. 

4.2 Gebruik meststoffen 
Het voorkomen van een overmatig gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en kunstmest wordt 
gereguleerd door het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Dit stuurt effectief op 
beperking van verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu.; het overschot aan mineralen op 
landbouwbodems is de afgelopen 20 jaar sterk gedaald (tabel 4)12. 
 
Jaar Bodemoverschot 

stikstof in kg N/ha 
Daling Bodemoverschot 

fosfaat in kg 
P2O5/ha 

Daling 

1990 209  86  
2009 115 45% 22 74,5% 
Tabel 4: Bodemoverschot stikstof en fosfaat en daling tussen 1990 en 2009. 
 
Het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest daalde in de afgelopen twintig jaar met ruim 45 
procent, het bodemoverschot daalde zelfs met ruim 74% door verbeteringen in toedieningstechnieken, 
dosering en tijdstippen van aanwending. Het gebruik van stikstof uit dierlijke mest en kunstmest 
daalde in dezelfde periode met 31%, het bodemoverschot met 45%. Door de betere benutting komt er 
steeds minder fosfaat en stikstof in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater terecht. 
 

                                           
12 bodemoverschot: dat deel van de aan de bodem toegevoegde nutriënten dat niet ten goede komt aan 
de groei van het gewas en achter blijft in de bodem. Het stikstofoverschot spoelt daarbij uit de bodem 
en zorgt voor belasting van grond- en oppervlaktewater. Het fosfaatoverschot hoopt zich voornamelijk 
op in de bodem 
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Conclusie: Het mestbeleid stuurt op een efficiënte benutting van nutriënten. Dit beleid werkt effectief. 
 
Circa 90% van de primaire nutriënten die in de Nederlandse landbouw worden aangevoerd zijn 
afkomstig uit dierlijke mest en kunstmest. Van deze aanvoer is het aandeel dierlijke mest in de loop der 
jaren gestegen, terwijl het aandeel kunstmest is gedaald (tabel 5). 
 
Jaar Stikstof uit 

dierlijke mest 
in mln kg N 

Stikstof uit 
kunstmest in 
mln kg N 

Aandeel stikstofkunstmest in 
totale bemesting in procenten 

1990 406 400 49,6% 
1998 (start MINAS) 434 392 47,5% 
2006 (gebruiksnormen) 347 276 44,3% 
2009 338 218 39,2% 
    
Jaar Fosfaat uit 

dierlijke mest in 
mln kg fosfaat 

Fosfaat uit 
kunstmest 
in mln kg 
fosfaat 

Aandeel fosfaatkunstmest in 
totale bemesting in procenten 

1990 227 76 25,1% 
1998 (start MINAS) 179 71 28,4% 
2006 (gebruiksnormen) 151 48 24,1% 
2009 135 27 16,7% 
Tabel 5: Aanvoer stikstof en fosfaat naar Nederlandse landbouwbodems, periode 1990-2009. 
 
Uit de tabel blijkt dat het gebruik van stikstof uit kunstmest in de afgelopen 20 jaar met 45,5% is 
gedaald. Deze daling is vooral ingezet onder invloed van het mestbeleid (MINAS 1998-2005, 
gebruiksnormen 2006-heden). Het aandeel stikstofkunstmest is gedaald van bijna 50% in 1990 tot iets 
meer dan 39% in 2009. 
 
Het gebruik van fosfaatkunstmest is in genoemde periode (1990-2009) gedaald met 64% van 76 miljoen 
kg in 1990 naar 27 miljoen in 2009. Het aandeel fosfaatkunstmest is gedaald van 25 naar 16,7%. 
 
Conclusie: Uit bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Het gebruik van stikstof en fosfaat als meststof is in de afgelopen 20 jaar flink gedaald; 
• Het aandeel stikstofkunstmest is tussen 1990 en 2009 gedaald van 49,6% naar 39,2%. 
• Het aandeel fosfaatkunstmest is tussen 1990 en 2009 gedaald van 25,1% naar 16,7%. 
• Het bodemoverschot voor stikstof is tussen 1990 en 2009 gedaald met 45%, voor fosfaat is deze 

daling zelfs 74,5%. 
• Het mestbeleid stuurt direct op de totale bemesting, maar indirect ook op het soort bemesting. 

4.3 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
Het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV spreekt over een ‘kunstmestvrije veehouderij’: 
 

“Gevraagd wordt om een opschaling van de pilots mineralenconcentraat en het mineralengebruik 
afhankelijk te stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van de strikte hokjes 
kunstmest/dierlijke mest”. 

 
Dit strookt met de opstelling van LTO Nederland (uit: ‘De landbouw als motor voor een nieuwe groene 
economie’, LTO-inbreng AO Mestbeleid 15 december 2010): 

“Schaf het onderscheid tussen dierlijke mest en kunstmest af: stel het mineralengebruik afhankelijk 
van de werking van de aangevoerde mestsoort. Om dit te bereiken moet: 
• De Nitraatrichtlijn worden ingetrokken en/of 
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• Een hogere derogatie bewerkstelligd worden voor be- en verwerkte producten uit dierlijke 
mest en/of 

• Bepaalde producten uit dierlijke mest na be- of verwerking worden aangemerkt als kunstmest 
of mogen in plaats van kunstmest gebruikt worden. 

Stimuleer het gebruik van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars”. 
 
Conclusie: Zowel de coalitiepartijen (inclusief gedoogpartij PVV) als LTO Nederland spreken over het 
optimaal benutten van mineralen uit dierlijke mest, niet over het afschaffen van het gebruik van 
kustmest of het opleggen van een heffing. 

4.4 Beperken gebruik kunstmest: doel of middel? 
Het gebruik van kunstmest in de landbouw heeft een aantal voor- en nadelen. Voordelen zijn de betere 
benutting ten opzichte van nutriënten uit dierlijke mest, de betere toepasbaarheid in het groeiseizoen 
en bij specifieke weersomstandigheden, bepaalde teelten, met name in akker- en tuinbouw en minder 
fysieke belasting van de bodem (structuurbederf). Nadelen zijn het energieverbruik bij de productie 
(met name stikstofkunstmest), uitputting van natuurlijke hulpbronnen (fosfaatkunstmest) en het 
ontbreken van een organische component (geen bijdrage bodemvruchtbaarheid). 
 
In de akker- en tuinbouw ontvangen ondernemers een vergoeding voor de afname van dierlijke mest13. 
Er is dus een financiële prikkel om dierlijke mest af te nemen. De prijzen voor kunstmeststoffen zijn 
momenteel nog relatief laag ten opzichte van de opbrengststijging die met bemesting wordt 
gerealiseerd. Ondanks het financiële voordeel dat het gebruik van dierlijke mest heeft kiezen veel 
akker- en tuinbouwers ervoor een (aanzienlijk) deel van hun bemesting in de vorm van kustmest te 
geven. De voordelen van het gebruik van kunstmest zijn daarbij doorslaggevend. 
 
Vanuit de nitraatrichtlijn lijkt er geen grondslag aanwezig om, aanvullend op het stelsel van 
gebruiksnormen, te sturen op een verminderd gebruik van kunstmest. Dit geldt wel voor het beter 
benutten van nutriënten uit dierlijke mest (of van organische oorsprong)  door een verminderd gebruik 
van nutriënten uit kunstmest. en daarmee  ondernemers te bewegen een groter aandeel van hun 
bemesting uit dierlijke mest te halen. 

4.5 Beleidsopties 
Er is een aantal mogelijkheden om het gebruik van dierlijke mest te stimuleren ten faveure van het 
gebruik van kunstmest. De volgende beleidsopties kunnen onderscheiden worden: 
1. Een verbod op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 3); 
2. Een heffing op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 4); 
3. Verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest (beleidsoptie 5); 
4. Een verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest in kunstmest (beleidsoptie 6); 
5. Erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest (beleidsoptie 7); 
6. Hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking (beleidsoptie 8).  

4.5.1 Beleidsoptie 3, een verbod op het gebruik van kunstmest 
Een 100% verbod op gebruik van alle kunstmest in Nederland in alle sectoren is vooralsnog niet 
haalbaar omdat de kwaliteit en assortiment van de diverse dierlijke mestproducten vele malen minder 
is dan het ruime assortiment aan kunstmestproducten. Mestverwerking moet een flinke innovatieslag 
maken om te kunnen concurreren met kunstmest. Het zou ten koste gaan van de opbrengsten in de 
akker en (glas-)tuinbouw vanwege de geringere werking van dierlijke met en producten uit dierlijke 
mest. 

                                           
13 De hoogte van de vergoeding is van vele factoren afhankelijk. De mestmarkt is daghandel. De 
vergoeding kan dus schommelen afhankelijk van het aanbod, transportafstand, weersomstandigheden, 
etc. Leveranciers en afnemers kunnen ook overeenkomen dat de dierlijke mest met gesloten beurs 
uitgereden wordt. De afnemer krijgt hiermee dan kosteloos dierlijke mest op zijn perceel. 
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Zowel de sector als de fracties van CDA, VVD en PVV (10-puntenplan) zijn niet uit op het verbieden 
van het gebruik van kunstmest maar op het optimaliseren van het gebruik van dierlijke mest en 
producten uit mestbe- en mestverwerking. De forse consequenties voor bv de akker-en tuinbouw 
zullen weerstand oproepen. Er is dus geen brede politieke steun te verwachten. 
 
Een verbod draagt niet bij aan de realisatie van de doelen van de nitraatrichtlijn. De benutting van 
kunstmest is groter dan van dierlijke mest. Het gebruik van kunstmest voorkomt dus verliezen naar het 
milieu. Gelet hierop lijkt het verbod niet noodzakelijk noch proportioneel. Onderbouwing als maatregel 
die een lidstaat mag treffen ter uitvoering van artikel 5, vijfde lid, Nitraatrichtlijn, is dan ook lastig. 
Omdat kunstmest eenvoudig buiten Nederland te krijgen is neemt de fraudedruk toe. Het vaststellen 
van een verbod op het gebruik van kunstmest is bovendien een technisch voorschrift dat genotificeerd 
moet worden op grond van de Notificatierichtlijn. Deze notificatieplicht is ingesteld ter bevordering 
van een goede werking van de interne markt: Commissie en lidstaten krijgen hierdoor de mogelijkheid 
te reageren op ontwerpregelgeving van andere lidstaten, wanneer deze tot handelsbelemmeringen zou 
kunnen leiden. Daarnaast bestaat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een soortgelijke 
notificatieplicht. Op grond van artikel 2 van de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen (TBT-akkoord), die uitdrukkelijk van toepassing is op technische voorschriften 
die zijn vastgesteld door enerzijds de centrale overheidsorganen en anderzijds lokale overheidsorganen 
en niet-gouvernementele organen, dienen WTO-leden de betreffende ontwerpregelgeving aan het 
Secretariaat van de WTO te melden. Een dergelijk verbod werkt handelsbelemmerend waardoor ook in 
dit traject veel weerstand wordt verwacht (akker- en tuinbouw, kunstmestindustrie).    

4.5.2 Beleidsoptie 4, een heffing op het gebruik van kunstmest 
Een heffing op de toepassing van kunstmest zou alleen van toepassing kunnen zijn op stikstof en/of 
fosfaat omdat hiervoor een stelsel van gebruiksnormen geldt. Heffing op kunstmest is een vorm van 
milieuheffing. Een milieuheffing is er op gericht om nadelige effecten op het milieu tegen te gaan. De 
productie, het transport en het gebruik van kunstmest hebben overduidelijk nadelige effecten. Een 
heffing zet ondernemers aan zo efficiënt mogelijk mineralen uit kunstmest in te zetten. Dit is een 
voordeel. Een heffing heeft echter ook een flink aantal nadelige gevolgen. Hiervoor wordt verwezen  
naar beleidsoptie 3. 
 
Een heffing op kunstmest is een technisch voorschrift en zal net als een verbod op kunstmest  
genotificeerd moeten worden (Notificatierichtlijn én WTO Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen  Deense ondernemers betalen louter een heffing op het gebruik van kunstmest 
ingeval zij de mineralenboekhouding niet volledig ter beschikking te stellen aan de overheid. Hierdoor 
is sprake van een weinig ingrijpende maatregel. In Nederland is behoefte aan een échte heffing wegens 
milieubelangen in plaats van slechts een voorwaardelijke heffing. Een dergelijke heffing heeft een 
verplichtend karakter, hetgeen hoogstwaarschijnlijk een moeizame notificatieprocedure oplevert in 
verband met de handelsbelemmerende werking van de heffing. 

4.5.3 Beleidsoptie 5, verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest 
Het gebruik van dierlijke mest in de akker- en tuinbouw is zeer divers en de beschikbare ruimte binnen 
de gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verschillend benut afhankelijk van gebied, grondsoort en 
teelt Een verplichting tot een minimaal gebruik van dierlijke mest beoogd de nationale benutting van 
dierlijke mest te vergroten. Dit heeft een positief effect op het mestoverschot en draagt bij aan het in 
stand houden van de bodemvruchtbaarheid. Bij een toename van de nationale acceptatie van dierlijke 
mest op bouwland van 10% betekent dit een extra plaatsingsruimte van circa 15 miljoen kilogram 
stikstof. Een dergelijke verplichting kan ook een stimulans zijn voor mestverwerking aangezien 
sommige bodem/gewascombinaties minder geschikt zijn om onbewerkte mest te ontvangen. De 
verplichting kan gefaseerd ingevoerd worden. 
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Vanuit het oogpunt van de doelstelling van de Nitraatrichtlijn is extra gebruik van dierlijke mest niet te 
onderbouwen, waardoor voor die maatregel artikel 5, vijfde lid, Nitraatrichtlijn geen grondslag lijkt te 
bieden. Nutriënten uit dierlijke mest worden minder efficiënt opgenomen door gewassen en spoelen 
over het algemeen sneller uit naar grond- en oppervlaktewater. De juridische rechtvaardiging in het 
kader van notificatie als technisch voorschrift moet daarom gevonden worden in een ander algemeen 
belang, zoals de noodzaak om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en de druk op de nationale 
mestmarkt te verlichten. 
 
Draagvlak in de sector zal niet groot zijn. De akker- en tuinbouw zal een dergelijke verplichting zien als 
belemmering van hun handelingsvrijheid. De verplichting is niet redelijk te noemen. Immers, de 
verplichting rust niet op de probleemeigenaren, de veehouders, maar op de probleemoplossers, de 
akker- en tuinbouw. 
 
Uitvoeringskosten zijn relatief laag. Op basis van bestaande administratieve verplichtingen kan de 
verplichting gecontroleerd worden. Handhavingskosten zullen wel stijgen. Ondernemers die gewend 
zijn een aanzienlijk deel van hun bemesting uit kunstmest te halen zullen druk voelen dit zo te houden, 
bang als ze wellicht zijn voor verlies aan kwaliteit van het gewas, verlies aan opbrengst, 
structuurbederf door aanwending van (drijf)mest, etc. Ondernemers zullen op papier dierlijke mest 
willen ontvangen, maar risico is dat zij in de praktijk extra (illegale) kunstmest aanvoeren. 

4.5.4 Beleidsoptie 6, verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest 
Dit betreft verplicht gebruik van nutriënten uit dierlijke mest als grondstof voor kunstmest. Hier liggen 
de meeste kansen voor fosfaat uit assen afkomstig van verbrande of vergaste mest. Dit is een 
ontwikkeling die al vrijwillig wordt opgepakt door de kunstmestindustrie. Verplicht bijmenging van 
stikstof is technisch gezien vrijwel niet mogelijk. 
 
De hoeveelheid fosfaat die vrijkomt bij de verbranding van pluimveemest bij BMC Moerdijk (DEP) is 
gelijk aan ongeveer 70% van het gebruik van fosfaatkunstmest in Nederland. Hier liggen dus kansen 
om kringlopen meer sluitend te krijgen en de aanvoer van kunstmest afkomstig uit fosfaaterts terug te 
dringen. Een verplichting kan een stimulans zijn voor DEP en een eventuele tweede 
verbrandingsinstallatie. 
 
Draagvlak in sector en politiek is goed. Kunstmestindustrie zal wellicht tegen een verplichting zijn 
omdat ook nu al op vrijwillige basis gewerkt wordt aan recycling/onderzocht wordt wat de technische 
en financiële mogelijkheden en consequenties zijn. Met de industrie zal overleg plaats moeten vinden 
over onder andere het percentage bijmenging en de fasering. 
 
De administratieve lasten voor de veehouderij zijn nul. Lasten komen vooral voor rekening van DEP en 
de kunstmestindustrie voor administratie van grondstofstromen en verantwoording over de 
bijmenging. 
 
Hoewel ook verplichte bijmenging een technisch voorschrift is dat genotificeerd moet worden, heeft 
deze optie de meeste kans van slagen. Het komt tegemoet aan de bezwaren tegen het gebruik van 
milieubelastende stoffen en stimuleert het gebruik van (nutriënten uit) dierlijke mest zonder een 
algeheel ver- of gebod op te leggen. 

4.5.5 Beleidsoptie 7, erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest(vervanger) 
Dit betreft een bestaand traject, namelijk de pilots mineralenconcentraat. Hierover is veelvuldig met de 
Tweede Kamer gecommuniceerd. De Staatssecretaris heeft de Kamer laten weten in de tweede helft van 
dit jaar met de Europese Commissie over de resultaten van de pilots te gaan praten. Deze gesprekken 
moeten antwoord geven op de vraag of de Commissie ruimte ziet voor het toestaan van producten uit 
mestbewerking bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het Europees juridisch kader is helder. 
Een product uit mestbewerking moet op basis van een Europese verordening door de Commissie 
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aangemerkt worden als kunstmest wil het als zodanig binnen de Nitraatrichtlijn toegepast kunnen 
worden. Is dit niet het geval, dan valt het betreffende product binnen de gebruiksnorm voor dierlijke 
mest en is het gebonden aan een norm van maximaal 170 kg stikstof per hectare (bij derogatie 250 kg 
N). 
 
In het 10-puntenplan staat hierover: 
 

“Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik afhankelijk te stellen van de 
werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van strikte hokjes kunstmest/dierlijke mest”. 

 
De Staatssecretaris kan de Tweede Kamer hierover procedureel aangeven: ‘De uitkomsten van de pilots 
zullen wij  meenemen in de onderhandelingen met de Commissie over het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017. Deze onderhandelingen starten voor de zomer van 2012. 

4.5.6 Beleidsoptie 8, hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking 
De huidige derogatie is beperkt tot 250 kilogram stikstof uit graasdiermest. Tijdens de voorbereiding op 
het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de bijbehorende derogatie hebben zowel sector als de 
Tweede Kamer gepleit voor een hogere derogatie en het opnemen van mestverwerkingsproducten uit 
varkensmest in de derogatie. Dit was destijds niet opportuun. 
 
Een mogelijkheid om het gebruik van dierlijke mest te verhogen is een hogere derogatie waarbij de 
extra ruimte bovenop de 250 kg N uit graasdiermest producten uit mestverwerking worden toegestaan 
die een hoger werking hebben. Gedacht kan worden aan producten die op dit moment binnen de pilots 
mineralenconcentraat worden getest. 
 
Binnen de evaluatie Meststoffenwet 2012 (oplevering voorjaar 2012) worden verschillende 
derogatiescenario’s doorgerekend, waaronder de hierboven geschetste. Het gaat daarbij vooral om de 
milieueffecten van een verhoogd gebruik van dierlijke mest of producten uit dierlijke mest. 

4.6 Advies 
• Een verbod op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 3): Geadviseerd wordt deze optie niet 

nader uit te werken. 
• Een heffing op het gebruik van kunstmest (beleidsoptie 4): Geadviseerd deze optie niet nader uit te 

werken. 
• Verplichting tot een minimaal gebruik van mineralen uit dierlijke mest (beleidsoptie 5): 

Geadviseerd wordt deze optie niet nader uit te werken. 
• Een verplichte bijmenging van nutriënten uit dierlijke mest in kunstmest (beleidsoptie 6): 

Geadviseerd wordt deze optie nader te onderzoeken en te melden aan de Tweede Kamer met de 
aangekondigde brief voor september van dit jaar. 

• Erkenning mestverwerkingsproducten als kunstmest (beleidsoptie 7): Geen aanvullende actie 
noodzakelijk. Geadviseerd wordt geen inhoudelijke toezeggingen te doen aan de Tweede 
Kamer, uitsluitend procedurele. 

• Hogere derogatie, ondermeer voor producten uit mestverwerking (beleidsoptie 8): Geadviseerd 
wordt deze beleidsoptie in de door de Staatssecretaris voor september aangekondigde brief te 
benoemen en toe te zeggen hier vol op in te zetten richting de Europese Commissie. 
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5. Voermaatregelen 

5.1 Inleiding 
LTO en Nevedi hebben op 13 december 2010 een convenant gesloten om met het voerspoor de 
fosfaatexcretie in Nederland terug te dringen. Het convenant moet ervoor zorgen dat vanaf 2011 het 
mestproductieplafond niet langer wordt overschreden en daarmee de derogatie niet in gevaar komt. 
Voornemen is om in 2011 tot een reductie van 10 miljoen kilogram fosfaat in de mest te komen ten 
opzichte van 2008/2009, waarvan 5 mln kg door de rundveehouderij en 5 mln kg door de 
varkenshouderij (op een totale productie van circa 175 mln kg). In 2013 wil men een reductie van nog 
eens 10 mln kg gerealiseerd hebben. 
 
LTO en Nevedi benoemen drie aanleidingen om te komen tot het voerspoor: 
1. Schaarste grondstoffen, met name fosfaaterts; 
2. Dalende fosfaatgebruiksnormen met als gevolg een stijging van het mestoverschot; en 
3. Overschrijding van het mestproductieplafond (voor fosfaat) in 2008, 2009 en 2010. 
 
Het plan van LTO en Nevedi kent grofweg twee sporen: een vrijwillig spoor en een meer dwingend 
spoor via een productschapsverordening.  
1. Bij het vrijwillige spoor wordt geprobeerd via informatieverstrekking door bedrijfsadviseurs om 

alle veehouders in Nederland tot meer fosfaatefficiëntie (= betere benutting van fosfor in voer) te 
bewegen.  

2. Met een productschapsverordening wordt een minimale fosfaatefficiëntie verplicht gesteld. 
Bedrijven met een te lage fosfaatefficiëntie kunnen een boete krijgen. 

 
Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een productschapsverordening.  

5.2 Standpunt sector en 10-puntenplan coalitie 
De fracties van CDA, VVD en PVV steunen het initiatief van LTO en Nevedi: 
 

“De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren”.14 
 
Er is geen brede steun voor het initiatief van LTO en Nevedi. Bestuurlijk wordt het initiatief gedragen 
door de LTO, leden zijn verdeeld. De NVV steunt het initiatief niet. Er is dan ook scepsis over de 
effectiviteit en afdwingbaarheid van de aangekondigde maatregelen. Vraag is of de overheid in deze 
een bijdrage kan leveren door wel een verplichting op te leggen. 

5.3 Beleidsopties 

5.3.1 Beleidsoptie 9, verbod op voer met te hoog fosfaatgehalte 
 
Algemeen 
Maatregelen gericht op het terugdringen van fosforgehalten van diervoeders kunnen een flinke 
bijdrage leveren aan het realiseren van verlaging van de fosfaatexcreties zonder dat de diergezondheid 
en dierenwelzijn daaronder hoeven te lijden.  
 
Juridisch 
Op grond van de Nederlandse diervoederregelgeving is het niet mogelijk een nationale grondslag te 
creëren om beperkingen te kunnen stellen aan het gebruik van fosfaat in diervoeders. De Nederlandse 
wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud van diervoeders is ingekaderd in Europese regels. 
Op grond van Richtlijn 2002/32/EG is het opleggen van een internationaal dwingende beperking voor 

                                           
14 10-puntenplan CDA, VVD en PVV 



- CONCEPT -  

 23 

fosfaat in diervoeders wél mogelijk, maar dit lijkt niet haalbaar. Een dwingende beperking zou met het 
oog op het milieubelang kunnen worden ingesteld, maar vergeleken met de andere stoffen in de bijlage 
bij Richtlijn 2002/32 (die zonder uitzondering giftig zijn) is fosfor/fosfaat een ongevaarlijke stof die 
nodig is voor al het leven. Bovendien is de mestproblematiek in andere lidstaten minder groot, 
waardoor dergelijke beperkende maatregelen op internationaal niveau naar verwachting niet 
gewaardeerd zullen worden en zeer mogelijk niet vastgesteld zullen worden. Kortom, op grond van de 
diervoederregelgeving is het opleggen van een beperking voor fosfaat in diervoeders niet eenvoudig. 
 
Een alternatief is het creëren van een nationale rechtsbasis in de Meststoffenwet teneinde alleen in 
Nederland maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van het fosfaatgehalte van diervoeders. Op 
grond van artikel 5 van de Nitraatrichtlijn dienen lidstaten aanvullende of verscherpte maatregelen te 
treffen (in dit geval dus náást het lopende Vierde Nederlandse Actieprogramma betreffende de 
Nitraatrichtlijn) die zij noodzakelijk achten om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. 
Het opleggen van een verbod op voer met een te hoog fosfaatgehalte behoort daarbij tot de 
mogelijkheden, mits hiervoor een wettelijke grondslag gecreëerd wordt. De invoering van deze 
maatregel dient goed onderbouwd te worden. Vanuit de doelstelling van de Nitraatrichtlijn is dit 
verbod wellicht te beperkt. 
 
Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregel voldoende kan worden onderbouwd, staat nog één 
handeling de invoering van de maatregel in de weg, notificatie op grond van de Notificatierichtlijn en 
op grond van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT-akkoord).  
De diervoedersector is zeer internationaal georiënteerd waardoor zeker weerstand wordt verwacht bij 
de notificatie van een dergelijke nationale maatregel.15 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Het opleggen van een limiet aan het gehalte van fosfaat in diervoeders heeft mogelijk onvoldoende 
effect indien niet tevens een limiet aan de hoeveelheid te voederen diervoeders opgelegd wordt. De 
samenstelling van het voer kan immers gecompenseerd worden door de toe te dienen hoeveelheid. Een 
reductie in de hoeveelheid fosfaat in diervoeders kan daarnaast gecompenseerd worden door fosfaat 
toe te dienen in de vorm van voedingssupplementen waarmee de effectiviteit van de maatregel 
eenvoudig teniet gedaan wordt. 
 
Varkenshouders betrekken een aanzienlijk deel van hun veevoeder (brijvoeders) vanuit de voedings- 
en genotmiddelenindustrie. Deze voedingsstromen worden vaak op het eigen bedrijf gemengd tot een 
geschikt voederproduct. Het betreft reststromen die relatief veel fosfaat bevatten. Sturing op de 
fosfaatinhoud is niet eenvoudig. Het stellen van eisen aan de hoeveelheid fosfaat in voer zou weleens 
tot gevolg kunnen hebben dat de varkenshouderij geen, of minder, reststromen uit de voedings- en 
genotmiddelenindustrie kan betrekken. Dit heeft financiële consequenties voor de varkenshouderij 
(want duurder voer nodig) en voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (want duurdere afzet 
reststromen). In het ergste geval gaat een groot deel van de reststromen naar de co-
vergistingsinstallaties en neemt de hoeveelheid dierlijke mest – en daarmee fosfaat – juist alleen maar 
toe. 
 
Draagvlak 
LTO en Nevedi worstelen met de uitvoering van het convenant. Een verplichting vanuit de overheid, 
met daarbij behorende uitvoering en handhaving, zal door deze partijen toegejuicht worden. Ook de 
Kamer zal positief staan tegenover het terugdringen van de input in de veehouder vanwege de 
positieve uitwerking op fosfaatvoorraden, de mestproductie en het beter sluiten van 
mineralenkringlopen. 
 
                                           
15 Mogelijk moet óók genotificeerd worden o.g.v. de Dienstenrichtlijn, maar vooralsnog gaan wij ervan 
uit dat het stellen van eisen aan voer (en fosfaatefficiëntie) niet gezien wordt als een dienst in de zin van 
de Dienstenrichtlijn waardoor de richtlijn niet van toepassing is. 
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Veel varkenshouders zullen minder positief tegenover een degelijke verplichting staan. Er wordt 
gevreesd voor kostprijsverhoging en verlies van concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland en 
voor gezondheidsproblemen bij dieren.  
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Voerleveranciers zijn ook nu al verplicht gegevens te verstrekken aan Dienst Regelingen. Ondernemers 
moeten gegevens over voerleveranties in de eigen administratie opnemen. De administratieve lasten 
zullen door deze maatregel niet noemenswaardig veranderen.  
 
Wil deze maatregel effectief zijn is strikt toezicht op voersamenstelling en voerleveranties noodzakelijk. 
Er zal toezicht gehouden moeten worden op de vaststelling van het fosfaatgehalte in diervoeders. Dit 
vraagt een extra inspanning van uitvoering en handhaving. 

5.3.1 Beleidsoptie 10, Fosfaatefficiëntie  
 
Algemeen 
Om de doelstellingen uit het convenant tussen LTO en Nevedi te realiseren worden voor alle dierlijke 
sectoren kengetallen gebaseerd op fosfaatbenutting ontwikkeld. Het kengetal wordt berekend door het 
fosfaat dat is vastgelegd in de groei van dieren, te delen door de fosfaataanvoer via het voer. Degenen 
die de vastgestelde norm niet halen, zullen met voer- en/of managementmaatregelen de efficiëntie 
moeten verhogen16. Fosfaatefficiëntie schrijft dus niet voor HOE de veehouder efficiënt om moet gaan 
met fosfaat, dat is aan de veehouder zelf. Dit jaar zou het kengetal voor de varkenshouderij worden 
geïntroduceerd. De varkenshouderij kent niet of nauwelijks prikkels (noch economisch noch wettelijk) 
om te sturen op fosfaatbenutting17. Hiertoe wordt een algemene verplichtende verordening voor de 
varkenshouderij opgesteld door het Productschap Diervoeders. In de uitwerking van deze 
productschapsverordening zullen ook de controle en sancties worden ingevuld. Hierbij wil het 
productschap aanhaken bij de gegevens die jaarlijks door DR worden ingewonnen. Gezien het verschil 
in doelstelling waarvoor deze gegevens gebruikt worden (DR: statistiek, Productschap: controle en 
handhaving zonder wettelijke grondslag) is het nog maar de vraag of dit legitiem is18. Het 
productschap verwacht nu dat de verordening in de tweede helft van 2012 in werking treedt. 
 
Juridisch 
Het vaststellen van een verplichte norm op overheidsniveau voor de minimum fosfaatbenutting is 
juridisch mogelijk. Het voorschrijven van fosfaatefficiëntie brengt geen absolute verplichting met zich 
tot het nemen van één bepaalde maatregel. De veehouder wordt vrijgelaten in zijn keuzes tot het 
komen van een optimale fosfaatbenutting. Wél dient een wettelijke basis voor de norm gecreëerd te 
worden, hetgeen een wijziging van de Meststoffenwet met zich brengt. Door deze wettelijke basis 
vervalt ook het bezwaar tegen het gebruik van reeds ingewonnen gegevens op grond van de 
Meststoffenwet (het productschap zou e.e.a. dan ook in medebewind kunnen regelen).  
 
De ontwerpregelgeving over fosfaatefficiëntie zal hoogstwaarschijnlijk genotificeerd moeten worden bij 
de Commissie en de WTO19. Reden voor de notificatie is het feit dat er bij het regelen van 
fosfaatefficiëntie een kwantitatieve aanduiding wordt gebruikt, te weten het kengetal. De 
notificatierichtlijn schrijft voor dat bij kwantitatieve en kwalitatieve aanduidingen genotificeerd moet 
worden. Ook bij deze notificatieprocedure valt weerstand te verwachten van de andere lidstaten, maar 
vermoedelijk in mindere mate dan bij expliciet stellen van eisen aan voer nu de diervoedersector 

                                           
16 Hierbij dient gedacht te worden aan speciale voeders, multifasevoedering, het houden van beren 
i.p.v. borgen etc. 
17 In tegenstelling tot de varkenshouderij kent de melkveehouderij deze prikkels wel: de groeiende 
impact van het BEX-systeem en het feit dat efficiënt omgaan met fosfaat financieel gewin oplevert.  
18 Vraag is voorgelegd aan deskundige op het gebied van bescherming persoonsgegevens.  
19 Ook het Productschap Diervoeders gaat hiervan uit.  
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hierdoor niet per definitie geraakt hoeft te worden gezien de andere, mogelijk goedkopere, 
mogelijkheden om te komen tot fosfaatefficiëntie. Op nationaal niveau is het draagvlak voor de 
introductie van fosfaatefficiëntie groot. Dit blijkt uit bovengenoemd convenant én het door de 
Staatssecretaris geschetste alternatief tot afroming van dierrechten. 
 
Effectiviteit/neveneffecten 
Zie beleidsoptie 9 als het gaat om het effect van de maatregel op de inzet van reststromen uit de 
voedings- en genotmiddelenindustrie. 
 
Draagvlak 
Zie beleidsoptie 9 
 
Uitvoerings- en handhavingskosten 
Zie beleidsoptie 9. Onderzocht dient te worden of aanvullende gegevensverstrekking door de 
veehouderij noodzakelijk is om een effectieve controle op fosfaatefficiëntie mogelijk te maken. De 
toename in administratieve lasten ten gevolge van deze optie moet dus nog in kaart worden gebracht. 

5.4 Advies 
De varkenshouderij kent momenteel geen prikkel om de excretie van fosfaat te reduceren. De kosten 
voor de afvoer van varkensmest zijn gelegen in de hoeveelheid kuubs, niet in de fosfaatinhoud. Vanuit 
oogpunt van fosfaatefficiency is het opleggen van maatregelen die de input verminderen te 
rechtvaardigen. Er zijn echter een aantal kanttekeningen: 
1. In de pluimveehouderij is weinig winst meer te boeken als het gaat om het verminderen van de 

fosfaatinput. Het risico op gezondheidsklachten bij pluimvee is aanwezig. Bovendien heeft de 
pluimveehouderij haar overschotsprobeem onder controle. Doordat melkveehouders veel van hun 
eigen ruwvoer telen op eigen grond zit er een prikkel in de huidige systematiek van de 
Meststoffenwet om fosfaatinput te verminderen. 

2. De handel in veevoeders is internationaal van aard. Dit betekent dat Nederland maatregelen moet 
notificeren, zowel Europees als in WTO-verband. Het verbinden van voorwaarden aan de 
hoeveelheid fosfaat in voer, rechtstreeks of indirect, raakt internationaal opererende 
ondernemingen. Er zal vanuit Europa en ook binnen de WTO verzet ontstaan vanwege het 
handelsbelemmerende karakter van dergelijke maatregelen. 

3. Het toezicht op maatregelen gericht op de input van fosfaat dan wel de fosfaatefficiency is 
uitermate lastig. De vaststelling van gehalten in voer, maar ook in andere van belang zijn de 
mineralenstromen zoals dieren en mest, gaat gepaard met marges die soms aanzienlijk zijn. Door 
deze marges wordt het zeer lastig handelend op te treden bij het vermoeden van niet voldoen aan 
de verplichtingen. De effectiviteit komt daarmee zwaar onder druk. 

4. Sluiproutes als supplementen, extra voer en illegale import zijn moeilijk af te dekken. 
5. Het voorschrijven van soorten voer, fosfaatgehalten dan wel fosfaatefficiency verkleint de 

handelingsvrijheid van ondernemers. 
6. De maatregelen kunnen contraproductief werken als reststromen uit de VG--middelenindustrie 

niet langer als diervoeding maar als co-materiaal voor mestvergisting worden gebruikt. 
 
Advies: Hoewel de nadelen fors lijken wordt geadviseerd beleidsoptie 9 (fosfaatefficiëntie) nader uit te 
werken. Mede omdat dit spoor door bedrijfsleven en politiek omarmd is, en er breed over 
gecommuniceerd is bv naar EC. . 
 
Tot slot 
Nadat nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden over de maatregelen, zal nog worden bezien in 
hoeverre het totaalpakket bijdraagt aan de vermindering van het probleem. Pas dan kan ook een 
uitspraak worden gedaan op welke termijn (gefaseerde) afschaffing van het dierrechtenstelsel 
verantwoord is.  



1. Inleiding 
Het rapport van Cap Gemini Consulting is bijna afgerond. Cap Gemini geeft in haar rapport drie opties 
voor sturingsinstrumenten voor een veehouderij die binnen de milieugebruiksruimte produceert: 
1. Stelsel van dierrechten; 
2. Stelsel van dierrechten gekoppeld aan een bedrijfsemissielabel voor ammoniak (Dierrechten Emissie 

Label Systeem; DELSY); 
3. Stelsel van emissierechten voor milieubelastend stoffen (Emissie Management Systeem; EMS). 
 
Optie 1 bestaat uit het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met rechten 
voor melkvee en eventueel andere diercategorieën. Een dergelijk systeem is robuust, relatief eenvoudig 
te handhaven en uitvoeringstechnisch niet heel ingewikkeld. Grootste nadeel is dat het ondernemers 
weinig ruimte biedt om door middel van innovatie extra productieruimte te creëren. 
 
Optie 2 bestaat uit een systeem van dierrechten voor in ieder geval varkens, pluimvee en melkvee. Het 
nadeel van optie 1 wordt ondervangen door ondernemers extra productieruimte te bieden indien onder 
een door de overheid opgelegd ammoniakplafond geproduceerd wordt. Dit plafond is 
bedrijfsgebonden. Nadeel van deze optie is dat een bedrijfsgebonden ammoniakplafond 
wetenschappelijk moeilijk te onderbouwen is. Ook de handhaving en de uitvoering zijn ingewikkeld 
(toewijzing van het initiële plafond is voor bezwaar en beroep vatbaar). De bandbreedtes in de 
modellering van ammoniakemissies op bedrijfsniveau zijn groot waardoor de sturingskracht laag is. 
 
Optie 3 is het meest ingrijpend. Het EMS dient vigerend milieubeleid (goeddeels) te vervangen door 
verhandelbare emissierechten voor onder meer nitraat, fosfaat, ammoniak, broeikasgassen en fijn stof 
(license to produce). De nadelen van de optie zijn groot. Toewijzing van emissierechten voor meerdere 
milieubelastend stoffen is wetenschappelijk niet met voldoende mate van betrouwbaarheid te 
realiseren. Elke toewijzing is voor bezwaar en beroep vatbaar (bij 5 stoffen en 70.000 ondernemers gaat 
het al om 350.000 toewijzingen!). De uitvoering wordt minimaal MINAS in het kwadraat. EMS gaat 
daarnaast voorbij aan Europese verplichting zoals de Nitraatrichtlijn dat een stelsel van gebruiksnormen 
dwingend voorschrijft. Vervanging van deze dwingende voorschriften door EMS is niet mogelijk. 
 
De door Cap Gemini geformuleerde opties dienen als vertrekpunt voor een maatschappelijke en 
politieke discussie over de invulling van het beleid rond de omvang van de veehouderij en een 
(duurzame) productie binnen de geldende milieugebruiksruimte. In een brainstormsessie binnen AKV is 
geconcludeerd dat beheersing van de veehouderijsector via emissierechten zeer waarschijnlijk 
onhaalbaar is omdat een dergelijk systeem: 
1. wetenschappelijke niet te onderbouwen is zonder grote marges; 
2. uitvoeringstechnisch zeer ingewikkeld is (het spookbeeld van MINAS waart nog rond); 
3. moeilijk is te handhaven omdat het ontbreekt aan heldere indicatoren (veelal modelberekeningen 

op bedrijfsniveau); 
4. grote vraagtekens oproept bij de juridische legitimering en de proportionaliteit. 
 
Er werd ook geconcludeerd dat een systeem van productierechten een aantal evidente voordelen heeft: 
1. Het is bekend, zowel in de uitvoering en handhaving als in de praktijk; 
2. Het is robuust (staarten tellen); 
3. Het geeft sturing, zeker in combinatie met de mogelijkheid tot afromen; 
4. Het is te legitimeren vanuit de doelstelling op het gebied van nutriënten. 
 
Besloten is daarom ook intern (LNV) alvast het licht te laten schijnen op een mogelijke invulling van een 
systeem van productiebeheersing via dierrechten, aan te vullen met incentives voor de veehouderijsector 
om schoner en efficiënter te produceren met zicht op mogelijkheden tot groei. Deze incentives zijn 
bedoeld om de nadelen van een systeem van dierrechten (groot kapitaalbeslag, weinig stimulerend) zo 
goed mogelijk te ondervangen. Deze notitie vormt een eerste aanzet. 
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2. Het huidige stelsel van productierechten 
Het stelsel van productierechten is eind jaren negentig van de vorige eeuw gemotiveerd vanuit de 
bijdrage die de veehouderijsector levert aan de milieuproblemen die voortvloeien uit een overmatige 
productie en een overmatig gebruik van dierlijke mest. Het doel van het huidige stelsel van 
productierechten is meerledig. 
 
2.1 Als aanvullende maatregel in het kader van de Nitraatrichtlijn 
Het systeem van productierechten strekt ertoe, door beheersing van de omvang van de mestproductie, 
de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van het stelsel van gebruiksnormen te 
verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de regelgeving wordt gevormd 
door de gebruiksnormen waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten worden 
gerealiseerd. Het systeem van productierechten dient om een effectieve handhaving van deze normen te 
kunnen verzekeren en wordt gezien als een noodzakelijke, aanvullende maatregel als bedoeld in artikel 
5, vijfde lid, van de Nitraatrichtlijn1. 
 
2.2 Als waarborg voor evenwicht op de mestmarkt 
Bij de voorbereiding op het stelsel van regulerende mineralenheffingen (MINAS; 1998) is een ex ante-
evaluatie naar de sturingskracht van dat stelsel uitgevoerd. Conclusie destijds was dat “de invoering van 
aanvullende maatregelen tot behoud van het evenwicht op de landelijke mestmarkt als absolute 
randvoorwaarde geldt, wil het stelsel – en om het even welk ander stelsel van bemestingsnormen – 
goed kunnen functioneren” (Kamerstukken II, 30004, nr. 3). Genoemde conclusie dateert van ruim 10 
jaar geleden maar is nog immer toepasselijk. 
 
2.3 Ter realisatie van het mestproductieplafond 2002 
Nederland is met de Europese Commissie zowel in het derde (2006-2009) als in het vierde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn (2010-2013) overeengekomen dat de nationale mestproductie in 
Nederland het niveau van 2002 niet zal overstijgen. Deze afspraak is door de Europese Commissie als 
voorwaarde verbonden aan de derogatiebeschikking voor de periode 2006-2009 en voor de periode 
2010-2013. “De Commissie wil zo zekerstellen dat – ook bij een derogatie – de algemene milieudruk in 
Nederland als gevolg van de veehouderij niet toeneemt” (Kamerstukken II, 30004, nr. 3). 
 
2.4 Conclusie 
Het stelsel van productierechten: 
1. levert een bijdrage aan realisatie van doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn (als aanvullende 

maatregel); 
2. is noodzakelijk voor het soepel laten functioneren van een stelsel van gebruiksnormen door 

verlichting van de druk op de mestmarkt; en 
3. is nodig om de nationale mestproductie binnen het met de EC overeengekomen plafond te houden. 
 
Kortom, het stelsel van productierechten heeft niet tot doel direct te sturen op de realisatie van 
milieudoelen. Het vormt een aanvullende maatregel bij het vigerend milieubeleid.  
 
3. Productierechten na 2015 
 
3.1 Noodzaak 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 
gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (plaatsingsruimte) echter 
nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 
Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Als gevolg van met name de 
aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen tot en met 2015 (en wellicht ook nog na 2015) zal de druk 
op het mineralenbeleid alleen nog maar verder toenemen. Er ontstaat in 2015 ruwweg een overschot 
aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt van 60 miljoen kg. Deels kan dit overschot 

                                                        
1 “De Lidstaten treffen bovendien in het kader van de actieprogramma's de aanvullende of verscherpte 
maatregelen die zij noodzakelijk achten [...] om de in artikel 1 genoemde doelstellingen te 
verwezenlijken”. 



opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 circa 28 miljoen kg P), 
verbranding (in 2009 circa 4 miljoen kg P) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (in 2009 circa 7 miljoen 
kg P). Export van dierlijke mest is sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors toegenomen, 
althans op papier. Er is echter een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en 
willen ontvangen (met name Duitsland). Daarnaast kan je de vraag opwerpen of grootschalige export 
van mineralen naar het buitenland als duurzaam aan te merken is aangezien de mineralen voor een 
belangrijk deel aangevoerd worden van buiten Europa. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar 
op de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een 
overschotsmarkt dan ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt 
waarbij afzetprijzen kunnen oplopen tot € 20,- per kuub. Om de mestmarkt enigszins in balans te 
houden is het daarom noodzakelijk de dierlijke productie aan een maximum te binden en de 
mogelijkheid open te houden om actief een krimp te realiseren mocht de productie niet binnen de 
milieugebruiksruimte plaatsvinden en/of de mestmarkt te zeer onder druk staan. 
 
3.2 Motivering 
De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 
varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 
bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 
paragraaf 2 en 3.1) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van doelstellingen 
uit de Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van gebruiksnormen. 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 
geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen van 
algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande marktordening 
niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van belang daarbij is dat in 
die sectoren wordt ingegrepen die aantoonbaar bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Aandachtspunten: 
• Er moet (zover dit in huidige situatie nog mogelijk is) sprake zijn van een overvaltactiek om 

anticipatie zoveel mogelijk te voorkomen2; 
• De Wet dient mogelijkheid te bieden tot afroming waarbij motivering voor een dergelijke 

maatregel ook weer gegeven moet kunnen worden uit de nagestreefde doelstellingen van 
algemeen belang; 

• Er zal immer sprake zijn van hardheidsgevallen (a.g.v. niet-representatieve veebezetting op 
peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen). Er dient een adequate hardheidsregeling te 
zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen individuele besluiten. 

 
Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan mest 
gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan ammoniak 
(nationaal:NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. Vraag is of er een voldoende 
motivering (legitimiteit) gevonden kan worden om vanuit het mestbeleid (Meststoffenwet) aanvullende 
maatregelen (ten opzichte van bestaande regelgeving) aan de sector op te leggen om problemen als 
ammoniak aan te pakken? In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten) staat hierover het volgende (Kamerstukken II, 30004, nr.3): “Waar 
het gaat om ongewenste locale milieugevolgen, in het bijzonder eventuele stankoverlast en 
ammoniakuitstoot, is het specifieke instrumentarium van de Wet milieubeheer en de Wet ammoniak en 
veehouderij het meest aangewezen voor de toepassing van de aan de orde zijnde lokale 
belangenafweging”. 

                                                        
2 Er wordt in de sector nu al geanticipeerd. Melkveehouders laten overcapaciteit aan stalruimte bouwen 
in afwachting van het vervallen van het melkquotum per 1-1-2015. Zelfde signalen komen uit de 
pluimveehouderij. 



 
3.3 Reikwijdte 
Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen reguleren. 
Welke diercategorieën onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een afweging tussen 
effectiviteit, uitvoeringslasten en administratieve lasten en afhankelijk van de vraag of de bijdrage van 
een diercategorie aan de belasting van het milieu een aanvullende maatregel legitimeert. 
 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 
 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 
         
1. Rundvee, melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 
2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 
3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
4. Rundvee, vleesvee 11,9 6,8% 95,5% 
5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 
6. Paarden en pony's 2,7 1,6% 99,3% 
7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 1: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2008) 
 
Uit tabel 1 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1. Met de huidige stelsels (dierrechten, melkquota) wordt circa 88,7% van de mestproductie begrensd; 
2. De bijdrage van kleinere diercategorieën is verwaarloosbaar klein; 
3. Indien de huidige onder een stelsel vallende diercategorieën uitgebreid worden met vleesrunderen, 

schapen en geiten wordt bijna 98% van de productie begrensd. 
 
Het stelsel van productierechten brengt extra productiekosten en administratieve lasten met zich mee 
voor de ondernemer. De overheid wordt geconfronteerd met extra uitvoerings- en handhavingslasten. 
Gezien de relatief geringe bijdrage van andere diercategorieën dan varkens, pluimvee en melkvee aan 
de productie van mineralen en gezien de extra lasten voor zowel ondernemers als overheid wordt 
voorgesteld het stelsel te beperken tot die diercategorieën die nu al een beperking kennen. De 
introductie van productierechten voor andere dan bedoelde drie diercategorieën kan als 
disproportioneel beschouwd worden. 
 
3.4 Varianten 
Op hoofdlijnen worden er drie varianten onderscheiden: 
1. Stelsel van dierrechten voor varkens, pluimvee en melkvee zonder inverdienmogelijkheden en met 

mogelijkheid tot generieke afroming; 
2. Stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee met mogelijkheid tot generieke afroming en eis tot 

grondgebondenheid voor de melkveehouderij; 
3. Stelsel van dierrechten voor varkens, pluimvee en melkvee met inverdienmogelijkheden en afroming 

op bedrijfsniveau. 
 
Variant 1 
Betreft het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met rechten voor 
melkvee. Het stelsel van productierechten heeft zich bewezen als een relatief eenvoudig en robuust 
stelsel. Uitvoering en handhaving zijn beproefd. Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van 
productierechten zijn het feit dat er een schaars goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en 
dat er – en dit is het meest gehoorde bezwaar uit de praktijk – weinig stimulansen vanuit gaan om te 
innoveren. Het stelsel van productierechten biedt weinig ruimte om door middel van innovatie extra 
productieruimte te creëren. 
 
Hier valt iets tegenin te brengen. De beperkte milieugebruiksruimte vormt feitelijk het schaarse goed. 
Dit schaarse goed dient door de overheid beschermd te worden. Het middel dat hiervoor gekozen is ziet 
toe op een zo eerlijke mogelijke verdeling van het schaarse goed ‘milieugebruiksruimte’. De creatie van 
het schaarse goed ‘productierechten’ is in de Nederlandse situatie dan ook onvermijdelijk. De 



Nederlandse veehouderijsector is immer gericht op groei en verbetering van de efficiency. Beslissingen 
op het niveau van individuele ondernemers zorgen voor overdruk en milieuproblemen op collectieve 
schaal. Op welke wijze de overheid de productie ook probeert in te dammen – rechten, 
afzetovereenkomsten, verhandelbare emissierechten – er ontstaat altijd schaarste. 
 
Volgens de sector vormt het stelsel van productierechten een belemmering om te innoveren. Deze 
constatering klopt in die zin dat ondernemers middelen moeten inzetten om rechten aan te schaffen. 
Deze middelen kunnen niet ingezet worden om innovaties door te voeren. Het is echter te zwaar 
aangezet om te beweren dat productierechten elke vorm van innovatie onmogelijk maken. Het stelsel 
van productierechten vormt in zekere zin juist ook een stimulans om te innoveren. Immers, als betaald 
dient te worden voor het recht om te produceren, dan wil je ook dat de daadwerkelijke productie tegen 
zo gering mogelijke kosten plaatsvindt. Het stelsel van productierechten stimuleert ondernemers 
daarmee dus om te zoeken naar verbetering in de bedrijfsvoering om de efficiency te verhogen. 
 
Criterium Weging 
Handhaafbaarheid Goed 
Uitvoerbaarheid Goed 
Administratieve lasten Laag 
Kosten ondernemer Bij aanschaf van rechten hoog 
Ruimte ondernemer tot uitbreiding Zonder extra rechten niet mogelijk 
Uitvoeringskosten Laag 
Stimulering innovatie Inverdienen extra productiecapaciteit door 

milieumaatregelen op bedrijfsniveau niet mogelijk 
Motivering (legitimering) Goed 
Realiseerbaar 2015 Ja 
Sturingskracht Goed (mogelijkheid tot generieke afroming) 
 
Variant 2 
Een alternatieve vorm betreft productierechten voor de niet-grondgebonden sectoren (varkens en 
pluimvee) en een grondgebondenheidseis voor de melkveehouderij. Onderscheid tussen niet-
grondgebonden sectoren en grondgebonden sectoren moet gemotiveerd kunnen worden vanuit 
verschillen tussen sectoren en de doelstelling van het beleid: Waarom voor melkvee de eis van 
grondgebondenheid? Waarin is de legitimering gelegen voor een dergelijke zware eis? De doelstelling 
van het beleid moet ook motivering geven voor de verhouding grond:vee. Daarbij zij tevens gewezen op 
de praktische uitvoerbaarheid van een grondgebondenheidseis voor melkvee. In de huidige situatie 
bestaat er een enorme variëteit tussen melkveebedrijven als het gaat om excreties (de Handreiking 
Bedrijfsspecifieke Excretie wordt door steeds meer ondernemers aangegrepen om de voor het eigen 
bedrijf unieke mineralenhuishouding in beeld te brengen) en de gebruiksruimte voor fosfaat (a.g.v. 
differentiatie fosfaatgebruiksnormen). Een generiek norm voor grondgebondenheid zal voor de meeste 
bedrijven niet passend zijn en leiden tot veel discussies en procedures. Een grondgebondenheidseis 
vergt een reële overgangsperiode voor bedrijven om hun bedrijfsareaal op orde te brengen. 
 
Criterium Weging 
Handhaafbaarheid Goed, mits de criteria voor grondgebondenheid 

helder geformuleerd zijn 
Handhavingslasten Laag, mits de criteria voor grondgebondenheid 

eenduidig zijn. Bij bedrijfsspecifieke norm voor 
grondgebondenheid (op basis van 
bedrijfsspecifieke excretie en fosfaattoestand eigen 
grond) zijn handhavingslasten hoger 

Uitvoerbaarheid Idem 
Administratieve lasten Laag, mits de criteria voor grondgebondenheid 

eenduidig zijn. Bij bedrijfsspecifieke norm voor 
grondgebondenheid (op basis van 
bedrijfsspecifieke excretie en fosfaattoestand eigen 
grond) zijn lasten aanzienlijk hoger 



Criterium Weging 
Kosten ondernemer Bij aanschaf rechten en grond voor 

grondgebondenheidseis hoog 
Ruimte ondernemer tot uitbreiding Zonder extra rechten (varkens, pluimvee) dan wel 

grond (melkveehouderij) niet mogelijk 
Uitvoeringskosten Relatief laag, mits de criteria voor 

grondgebondenheid eenduidig zijn. Bij 
bedrijfsspecifieke norm voor grondgebondenheid 
(op basis van bedrijfsspecifieke excretie en 
fosfaattoestand eigen grond) zijn 
uitvoeringskosten aanzienlijk hoger 

Stimulering innovatie Inverdienen extra productiecapaciteit door 
milieumaatregelen op bedrijfsniveau niet mogelijk 

Motivering (legitimering) Goed voor productierechten, lastig voor 
grondgebondenheidseis (waarom melkveehouderij 
grondgebonden?) 

Realiseerbaar 2015 Productierechten: Ja 
Grondgebondenheidseis (juridisch): Ja 
Grondgebondenheid (feitelijk): Nee, 
overgangsperiode noodzakelijk 

Sturingskracht Goed (mogelijkheid tot generieke afroming) 
 
Variant 3 
Waar ondernemers vaak op wijzen is dat het huidige stelsel van productierechten geen generiek systeem 
van beloning kent bij goed gedrag. De POR-regeling is een voorbeeld op kleine schaal van beloning. 
Incentives hoeven echter niet uitsluitend gericht te zijn op mestverwerking, maar kunnen in theorie ook 
aangrijpen op andere maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van milieudoelen. 
 
Voorgesteld wordt een stelsel van productierechten voor varkens, pluimvee en melkvee met afroming bij 
overdracht. De mate van afroming wordt afhankelijk gemaakt van de aanvullende maatregelen die een 
ondernemer neemt dan wel heeft genomen om de milieubelasting te verminderen. 
 
Een voorbeeld: Een melkveehouder neemt productierechten over van een stoppende collega. Het 
afromingspercentage is afhankelijk van het ureumgehalte dat een melkveehouder gemiddeld in de 
afgelopen 2 jaar heeft gerealiseerd (zie tabel 2). 
 
Gemiddeld ureumgehalte jaar 
x-1 en x-2 

Afromingspercentage 

< 18 0% 
18 – 19 2,5% 
20 – 21 5% 
22 – 23 10% 
23 – 24 15% 
> 24 20% 
Tabel 2: Afromingspercentage bij verschillende ureumgehalten 
 
De afgeroomd rechten kunnen door de uitvoerende instantie voor een bepaalde periode in depot 
gehouden worden. Indien de desbetreffende melkveehouder binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 
2 jaar) alsnog maatregelen neemt waarmee een verlaging van het ureumgehalte, en daarmee van de 
uitstoot aan ammoniak en de productie van mest, wordt gerealiseerd (ureumgehalte te betrekken van 
de melkfabrieken/-afnemers), kan de overheid de rechten alsnog toekennen. Andersom kan afroming 
alsnog plaatsvinden indien de desbetreffende ondernemer de boel laat versloffen en er een stijging van 
het ureum wordt geconstateerd. Nadeel in dit voorbeeld is dat melkveehouders op zandgronden 
makkelijker voermaatregelen kunnen nemen om het ureumgehalte naar beneden te krijgen dan 
melkveehouders op veen. Dit is gelegen in het verschil in beschikbaar van maïs van eigen 
landbouwgrond als veevoeder. De legitimering kan een struikelblok vormen, ook bij andere incentives. 



 
Mogelijke andere incentives zijn: 
1. Gegarandeerde afzet voor een bepaalde periode buiten de Nederlandse landbouw; 
2. Gebruik van mineralenarm voer; 
3. Mestverwerking. 
 
Ad 1: Te denken valt aan pluimveemestverbranding en export. Nadeel van dit incentive is dat het niet 
stimuleert tot reductie in de uitstoot van mineralen (en andere milieubelastende stoffen). Daarnaast is 
afzet buiten Nederland weinig duurzaam en erg afhankelijk van de vraag naar dierlijke mest in het 
buitenland en de bereidheid van andere Lidstaten om Nederlandse mest te accepteren. 
 
Ad 2: Stimuleert tot reductie in de uitstoot van mineralen. Vooral in de intensieve veehouderij, minder in 
de melkveehouderij. Andere milieubelastende stoffen liften hier op mee. Aandachtspunt is controle op 
het daadwerkelijke gebruik van mineralenarm voer. Hier zou gewerkt kunnen worden met certificering. 
 
Ad 3: Zowel LTO Nederland als de NVV hebben recent laten weten in te willen zetten op een stelsel van 
dierrechten met incentives voor mestverwerking. LTO heeft hierbij (op hoofdlijnen) een aantal concrete 
invullingen geformuleerd. Hoofdboodschap: ondernemers die mest verwerken dienen beloond te 
worden. Al 25 jaar wordt gesproken over grootschalige mestverwerking als oplossing voor het 
mestprobleem. De koppeling van een stelsel van dierrechten aan mestverwerking kan de benodigde 
stimulans vormen voor de verdere ontwikkeling van mestverwerking. Ondernemers kunnen afroming 
van rechten voorkomen door mest te verwerken. Of deze variant echt bijdraagt aan een vermindering 
van milieuproblemen is maar de vraag. In de eerste plaats vormt mestverwerking an sich geen oplossing 
voor het mineralenprobleem. De hoeveelheid mineralen neemt niet af. Sterker nog, bij co-vergisting 
neemt de hoeveelheid mineralen toe. In de tweede plaats dient het eindproduct van mestverwerking 
nog steeds afgezet te worden, binnen of buiten de Nederlandse landbouw. Indien mestverwerking 
gekoppeld wordt aan afzet buiten de Nederlandse landbouw, dan lijkt deze variant niet anders dan 
onder ad. 1. Kortom, legitimering van het bevoordelen van bedrijven die aan mestverwerking doen is 
uiterst lastig. 
 
Om een bijdrage te leveren aan het mineralenprobleem zou mestverwerking moeten resulteren in extra 
afzet van mineralen binnen de Nederlandse landbouw. Het gemiddeld gebruik aan dierlijke mest in de 
AT-sector bedraagt slechts 50% van de gebruiksnorm voor dierlijke mest (op zand is dit percentage 
beduidend hoger, op klei lager). Als gevolg van dalende fosfaatgebruiksnormen is er daarnaast behoefte 
aan mestproducten met een andere N/P-verhouding. Mestverwerking vormt dan een stimulans voor de 
AT-sector om extra mineralen uit dierlijke mest toe te passen. Een dergelijke benadering is wel lastig 
meetbaar. 
 
Criterium Weging 
Handhaafbaarheid Goed, mits de eenheid waarin de incentive wordt 

uitgedrukt (bijvoorbeeld ureum) goed meetbaar is 
of er gewerkt wordt met certificering 
(mineralenarm voer). 

Handhavingslasten Redelijk, mits de eenheid waarin de incentive 
wordt uitgedrukt goed meetbaar is. 

Uitvoerbaarheid Goed, mits de eenheid waarin de incentive wordt 
uitgedrukt goed meetbaar is. 

Administratieve lasten Relatief laag (extra registraties noodzakelijk) 
Kosten ondernemer Bij aanschaf rechten en nemen van 

emissiebeperkende maatregelen hoog. 
Ruimte ondernemer tot uitbreiding Zonder extra rechten niet mogelijk 
Uitvoeringskosten Relatief laag. Vigerend milieubeleid blijft overeind. 

Registraties overdracht rechten + controle op 
emissiebeperkende maatregelen levert hogere 
kosten op. 

Stimulering innovatie Voorkomen afroming door aanvullende 



maatregelen mogelijk 
Motivering (legitimering) Goed, mits rechtstreeks gerelateerd aan 

mestproblematiek (voorkomen overschot en druk 
op de mestmarkt). Voor mestverwerking lastig. 

Realiseerbaar 2015 Ja. 
Sturingskracht Goed. Indien ondernemers geen maatregelen 

nemen vindt er een krimp van de veestapel plaats. 
 



 
3.5 Conclusie 
Een stelsel van dierrechten voor varkens, pluimvee en melkvee is goed te legitimeren als aanvullende 
maatregel ter ondersteuning van vigerend mineralenbeleid. De handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid 
zijn goed. Het is een instrument dat zich in de praktijk heeft bewezen. De sector (LTO, NVV) geeft 
signalen af dat ook zij van mening zijn dat er na 2015 sturing op de omvang van de veestapel dient 
plaats te vinden. Daarbij wordt (voorzichtig) gesproken over een stelsel van dierrechten. Voorwaarde 
voor de sector (en het lijkt aannemelijk dat een meerderheid van de politiek deze mening deelt) lijkt wel 
te zijn dat er een slot op de veestapel dient te komen met een aantal sleutels voor ondernemers die een 
stapje extra willen doen. Deze sleutels moeten toegang verlenen tot extra productieruimte (lees: minder 
afroming bij overdracht) bij bewezen milieumaatregelen. 
 
Milieumaatregelen die in aanmerking komen zijn niet dik gezaaid. Afhankelijk van de legitimering van 
het instrument dierrechten (beperken van het mestoverschot, verlagen van de druk op de nationale 
mestmarkt of beide) komen op het eerste oog vier milieumaatregelen in aanmerking: 
1. Verlaging ureum (melkveehouderij); 
2. Afzet buiten Nederlandse landbouw door export en verbranding (voornamelijk pluimveehouderij, in 

mindere mate varkenshouderij); 
3. Mineralenarm krachtvoer (voornamelijk varkenshouderij en pluimveehouderij, in mindere mate 

melkveehouderij); 
4. Mestverwerking (voornamelijk varkenshouderij, in mindere mate pluimveehouderij en 

melkveehouderij). 
 
Maatregelen 2 en 4 zorgen niet voor een beperking van het mestoverschot. Maatregelen 1 en 3 wel. 
Maatregelen 1, 2 en 3 zorgen voor een verlaging van de druk op de mestmarkt. Maatregel 4 alleen als 
mestverwerking zorgt voor een grotere acceptatie van dierlijke mest op de nationale markt. 
 
Geadviseerd wordt op een zo kort mogelijke termijn een task-force bestaande uit (vooralsnog) AKV 
en JZ op te richten om tot nadere uitwerking te komen. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:03
Aan:
Onderwerp: FW: Notitie omvang veehouderij

 
 
_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: dinsdag 18 januari 2011 16:57 
Aan:  
Onderwerp: Notitie omvang veehouderij 
 
 
Ik heb weer eens wat tijd gestoken in de notitie over omvang veehouderij. Jouw opmerkingen (van 2 maanden 
geleden) verwerkt en vooral veel toegevoegd aan hoofdstuk 2 (achtergronden, ontwikkelingen in de landbouw, 
toestand milieu) en 3 (noodzaak sturing op opvang). 
 
We moeten komende dagen maar eens bezien of het nodig is om deze notitie als groeidocument te gebruiken. 
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Zoals afgesproken hebben we een korte notitie (en een uitgebreidere toelichting) gemaakt 
voor de mogelijke invullingen voor het rechtenstelsel die de stas in de recente Kamerbrief 
heeft genoemd. 
Het verhaal is nog niet af, maar geeft wel een beeld en het lijkt me goed dat vast bij je 
neer te leggen. 
 
Ter vergelijking is het goed het volgende te weten over de introductie van de 
varkensrechten in 1997. 
- Op 10 juli heeft de MR besloten tot invoering van het stelsel en een brief met de 

hoofdlijnen aan de TK gestuurd. Het uiteindelijke wetsvoorstel lag op 15 november in 
de TK. 
Over de Kamerbrief heeft eigenlijk geen overleg met de sector plaatsgevonden. 

- Kern van de Kamerbrief: 
- Ambitie: bevorderen herstructurering varkenshouderij. Belangrijke redenen 

daarvoor waren veterinair, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, milieu. 
(NB. Voor het herstructureringsproces is 475 miljoen gulden beschikbaar) 

- De stappen die de sector heeft gezet om te herstructureren hebben onvoldoende 
effect. Daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk. 

- Varkensrechten worden gerelateerd aan het aantal op een bedrijf te houden 
varkens. Het aantal varkens wordt gemaximeerd en generiek gekort (afromen). 

- Rechten worden overdraagbaar. Hier worden ruimtelijke voorwaarden gesteld én 
alleen bedrijven die aan welkzijnseisen voldoen mogen verhandelen (NB. dit 
laatste lijkt niet in het uiteindelijke voorstel opgenomen). 

- In de rechtvaardiging wordt ook de vergelijking met het stelsel van melkquota 
gemaakt. Problemen in de varkenshouderij worden op vergelijkbare wijze opgelost. 

- De systematiek voor toekenning van rechten wordt op hoofdlijnen vastgelegd. 
- Als referentie wordt uitgegaan van de meest recente cijfers over het aantal 

gehouden dieren (te weten 1996). Ontwikkelingen in 1997 kunnen worden 
meegenomen, voor zover ze bij Bureau Heffingen bekend waren vóór het moment 
dat ondernemers de brief konden kennen. Dit om anticiperend gedrag te 
voorkomen. 

- De wet had uiteindelijk terugwerkende kracht tot het 10 juli. 
- De brief van 10 juli zegt niets over staatssteun. Ik begrijp dat daarover wel bilaterale 

gesprekken met de Europese Commissie hebben plaatsgevonden. 
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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 borgt dat de productie (van fosfaat) niet verder kan toenemen, maar 
niet automatisch dat de productie wordt verlaagd. 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. 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 te kunnen blijven sturen op het voerspoor. In het tweede geval wordt de 
uitvoerings- en handhavingspraktijk gecompliceerder. 
Ter vergelijking: voor de varkenssector forfaitair toegekend en wordt jaarlijks op basis van 
dezelfde forfaits afgerekend. 
 
- 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 (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. 
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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. Het effect hiervan is vooralsnog moeilijk te duiden. Er 
worden in ieder geval consequenties verwacht voor het economisch perspectief voor 
varkens- en pluimveebedrijven en voor de omvang van het mestoverschot in Nederland. 
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 varkensrechten. 
- 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. 
- Het stelsel houdt op bedrijfsniveau wel rekening met het verschil in de gemiddelde 

melkproductie per koe, maar niet met verschil in inzet op het voerspoor. Er is geen 
prikkel om te sturen op vergroten van de fosfaatefficiëntie per dier (als dat het doel 
van het rechtenstelsel zou moeten zijn). 

- Het stelsel geeft een prikkel om te sturen op hogere melkproductie per koe. Dat is 
vooral effectief bij volledig opstallen van dieren. Daardoor komt druk op de ambitie de 
weidegang te bevorderen. 

 
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. 
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- 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. Dit 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 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. 

- Het stelsel geeft geen prikkel om te sturen op fosfaatefficiëntie. 
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Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij 
 
1. Inleiding 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent een tweede prognose 
gepubliceerd van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het 
kalenderjaar 2014: 172,3 mln. kg. Dit is een stijging ten opzichte van 2013 met 6,7 mln. 
kg. en nog slechts 0,6 mln. kg. onder het met de Europese Commissie overeengekomen 
fosfaatproductieplafond van 172,9 mln. kg. De fosfaatproductie in de melkveehouderij is in 
één jaar gestegen van 80,6 mln. kg. naar 86,1 mln. kg. Daarmee overschrijdt de 
melkveehouderij het aan zichzelf opgelegde sectorplafond (84,9 mln. kg.) met 1,2 mln. kg. 
 
De stijging wordt voor 2,4 mln. kg. verklaard door een stijging van het aantal dieren 
(vooral melkvee) en voor 4,3 mln. kg. door een verhoogde opname van fosfaat via het 
ruwvoer. Het jaar 2014 was een zeer groeizaam jaar, waardoor de fosfaatgehalten in het 
ruwvoer hoger lagen dan gemiddeld. Vooral de fosfaatexcretie bij jongvee is flink 
gestegen, van 19,8 naar 21,8 mln. kg. (+ 10%; stijging bij melk- en kalfkoeien was 
5,6%). De groei van het aantal stuks jongvee laat zien dat het einde van de groei nog niet 
in zicht is. 
 
Het CBS heeft ook een eerste voorlopige prognose gegeven over 2015 (niet gepubliceerd 
maar in vertrouwelijkheid wel gecommuniceerd met partijen uit de zuivelketen). Deze 
komt uit op 177,5 mln. kg. fosfaat, een overschrijding van het plafond met 4,6 mln. kg. 
Deze stijging kan nu al deels toegeschreven worden aan het feit dat een deel van het 
fosfaatrijke ruwvoer uit 2014 vervoederd wordt in 2015. Het beeld is ook dat 
melkveehouders sneller gegroeid zijn om een gunstige uitgangspositie te bemachtigen 
voor het geval een stelsel van dierrechten van kracht wordt. De door PBL, LEI als ook de 
sector verwachte groei van de melkveehouderij tot 2020 is versneld doorgevoerd. Per 1 
januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij in werking getreden. Per 1 
januari 2016 wordt de AMvB dan wel de Wet grondgebonden groei melkveehouderij van 
kracht. Beide leggen voorwaarden op aan bedrijven met melkvee die groeien. Deze 
aanvullende voorwaarden zullen de groei waarschijnlijk afvlakken, mogelijk zelfs stoppen.  
 
De zuivelketen (LTO, NZO, NAJK, Nevedi, VLB) heeft maatregelen aangekondigd om de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij terug te dringen: 
1. Per 1 juli 2015 wordt het fosfaatgehalte in mengvoeders verlaagd; 
2. De Kringloopwijzer wordt per 1 januari 2016 voor alle melkveebedrijven verplicht 

(sinds 1 januari 2015 is de Kringloopwijzer verplicht voor melkveebedrijven met een 
fosfaatoverschot). 

 
Bij meerdere gelegenheden heeft de staatssecretaris van EZ zowel aan de Tweede Kamer 
als aan de partijen in de zuivelketen gemeld dat op het moment dat het productieplafond 
wordt overschreden, productiebegrenzende maatregelen voor de melkveehouderij aan de 
orde zijn en dat daarbij een stelsel van dierrechten voor melkvee het meest voor de hand 
ligt. De Kamer heeft, in de motie-Dik-Faber c.s. (33 979, nr. 95), gevraagd alle reële 
opties naast dierrechten voor melkvee uit te werken. Recent is de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de tweede prognose van het CBS en is de toezegging gedaan dat de 
Kamer nog voor het zomerreces geïnformeerd zal worden over “de productiebegrenzing via 
de Meststoffenwet in het geval onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen er in zal 
slagen de fosfaatproductie te verminderen”. Belangrijke criteria bij die uitwerking zijn 
handhaafbaarheid, administratieve lasten en uitvoeringslasten. Gepoogd wordt 
anticiperend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen (niet te belonen). 
 
In de recente brief aan de Tweede Kamer zijn drie mogelijke invullingen gegeven voor 
productiebegrenzende maatregelen, namelijk op basis van: 
1. het aantal dieren per bedrijf (melkveerechten); 
2. de fosfaatproductie per dier (fosfaatrechten); 
3. de melkproductie per dier of bedrijf (melkproductierechten, in de media al omgedoopt 

tot een nationaal melkquotum). 
 
In deze notitie wordt een eerste verkenning gepresenteerd van de drie genoemde 
instrumenten. 
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2. Algemene randvoorwaarden 
Het invoeren van een stelsel van rechten – in welke vorm dan ook – levert een aantal 
dilemma’s op waarover besloten dient te worden: 
 
• Referentiedatum en anticiperend gedrag: Het besluit tot invoeren van een stelsel van 

productiebegrenzende maatregelen zal gezien de reikwijdte in de Ministerraad 
bekrachtigd moeten worden. Als het fosfaatplafond is overschreden, is het nodig de 
fosfaatproductie weer tot onder het niveau van het productieplafond terug te brengen. 
Daarvoor zou bij voorkeur een peildatum in het verleden gekozen moeten worden. 
Melkveehouders mogen dan niet meer dieren houden/fosfaat produceren dan zij 
deden op deze peildatum. Het opleggen van een peildatum in het verleden lijkt te 
rechtvaardigen vanuit het doel van deze maatregelen, namelijk het borgen dat de 
nationale fosfaatproductie onder het nationale plafond blijft en zo de derogatie 
behouden blijft. Het kiezen van een peildatum gelegen vóór het moment van 
aankondiging van de aanvullende maatregelen (het besluit van de Ministerraad) is 
juridisch gezien zeer kwetsbaar. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van 
ontneming van eigendom, mocht blijken dat bedrijven tussen de peildatum en het 
moment van aankondiging zijn gegroeid. Een groei die, op basis van de thans 
geldende regelgeving weliswaar aan voorwaarden is gebonden, maar wettelijk niet is 
verboden. De peildatum kan om die reden niet eerder liggen dan de datum waarop de 
Ministerraad het besluit neemt en de aankondiging doet. 
 

• Afromen van rechten: Aanleiding voor de productiebegrenzende maatregelen is 
gelegen in het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond. Doel van de 
maatregelen is te borgen dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij onder het 
sectorplafond komt en blijft. Daarvoor kan een stand-still in de melkveehouderij 
worden afgekondigd. Het aantal stuks melkvee en de fosfaatproductie kan in principe 
niet meer toenemen. De maatregel borgt echter niet dat de fosfaatproductie in de 
melkveehouderij weer tot onder het sectorplafond en de nationale fosfaatproductie 
weer onder het productieplafond daalt. De door de zuivelketen aangekondigde 
maatregelen moeten dit borgen. Maar garanties zijn er niet. De sector is van goede 
wil, maar kent zijn beperkingen als het gaat om het afdwingen van maatregelen in de 
sector. Mochten de private maatregelen geen of te laat effect sorteren dan dient de 
Wet de mogelijkheid te bieden om rechten af te romen, generiek (bijvoorbeeld 
middels een sectorbrede korting) dan wel bij overdracht (bij verkoop van rechten 
wordt een x percentage afgeroomd). Een dergelijke afroming is, blijken een uitspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een casus rond de afroming 
van varkensrechten, niet schadeplichtig. 
 

• Generieke noodmaatregel of een bedrijfsspecifiek sturingsinstrument: Aanleiding voor 
het invoeren van productiebegrenzende maatregel is gelegen in het feit dat de 
fosfaatproductie in – met name – de melkveehouderij te snel stijgt waardoor het 
fosfaatproductieplafond overschreden (dreigt) te worden. Om de derogatie niet in 
gevaar te brengen is ingrijpen noodzakelijk. In dat licht kan de maatregel gezien 
worden als een noodmaatregel met als doel een stand-still te bewerkstelligen: de 
maatregel moet er voor zorgen dat de fosfaatproductie in ieder geval niet verder 
toeneemt. Het is daarna aan de sector zelf om met behulp van private maatregelen te 
borgen dat de fosfaatproductie daalt tot onder het niveau van het sectorplafond. In 
dat licht is het te verantwoorden dat de maatregel een meer generiek karakter heeft 
op basis van forfaits, zonder differentiatie op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken. 
Aan de andere zijde van het spectrum ligt een instrument waarbij maximaal rekening 
gehouden wordt met bedrijfsspecifieke kenmerken. Een dergelijk instrument is niet 
enkel een noodmaatregel, maar geeft ook ruimte aan ondernemers om op basis van 
gericht mineralenmanagement meer melkvee te houden dan op basis van forfaits. 
Bedrijven die zich maximaal inzetten voor het voerspoor kunnen beloond worden. Een 
dergelijk bedrijfsspecifiek instrument is in zijn algemeenheid te betitelen als 
gecompliceerder, zowel in termen van implementatie als in de uitvoering en 
handhaving. Het vraagt om geborgde en gekende informatie van individuele bedrijven 
om te implementeren en uit te voeren. Simpel gezegd is het een keuze tussen aan de 
ene kant generiek, robuust (qua uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid) en lage lasten 
en aan de andere kant bedrijfsspecifiek, ingewikkelder en hoge lasten. 
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• Staatssteun: Op basis van de vijf cumulatieve criteria die gehanteerd worden bij de 
bepaling of een maatregel aangemerkt dient te worden als Staatssteun (zie paragraaf 
2.3) is de conclusie dat er inderdaad sprake is van Staatssteun. Daarmee is niet 
gezegd dat een vorm van rechten automatisch onverenigbaar is met het Europees 
recht. Er zijn verschillende argumenten om de Europese Commissie ervan te 
overtuigen dat er geen sprake is van Staatssteun: 
1. Er rest Nederland, gezien de overschrijding van het nationale productieplafond, 

niets anders dan productiebegrenzende maatregelen te nemen. Dit is een direct 
gevolg van de door dezelfde Commissie aan Nederland opgelegde voorwaarde dat 
de fosfaatproductie onder het niveau van 2002 moet blijven. 

2. Alle bedrijven die op het peilmoment melkvee houden profiteren van de 
toekenning van een vorm van rechten. Er worden geen bedrijven met melkvee 
uitgesloten; 

3. Toetreders uit andere lidstaten wordt weliswaar een barrière opgeworpen, maar 
deze is niet anders voor beginnen melkveehouders uit Nederland; 

 
• Uitwisselbaarheid met varkens- en pluimveehouderij: In het geval gekozen wordt voor 

een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij met de mogelijkheid om 
bedrijfsspecifiek bij extra voer- en managementmaatregelen meer dieren te kunnen 
houden, zal dit bij de varkens- en pluimveehouderijsector tot discussie leiden over de 
grondslag van de varkens- en pluimveerechten (over de hoogte van de forfaits).  
Er is bij de instelling van varkens- en pluimveerechten bewust voor gekozen om extra 
voermaatregelen niet te belonen met de mogelijkheid om meer dieren te houden. 
Mocht besloten worden om de huidige varkens- en pluimveerechten ook om te zetten 
in fosfaatrechten, dan dienen de varkens- respectievelijk pluimvee-eenheden omgezet 
te worden naar de gemiddelde forfaitaire fosfaatproductie die overeenkomt met de 
huidige gemiddelde fosfaatproductie per dier. Dit is ook nodig om te voorkomen dat 
de sectorale fosfaatplafonds overschreden worden. 
De varkens- en pluimveesector hebben zich al uitgesproken tegen een stelsel van 
fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Ten eerste omdat beide sectoren zo snel 
mogelijk van de dierrechten af willen op het moment dat er voldoende structurele 
mestverwerkingscapaciteit is. Vooral de pluimveesector lijkt hier op korte termijn aan 
te kunnen voldoen. Ten tweede zijn de varkens- en pluimveeketen bezorgd dat bij het 
invoeren van een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee er druk vanuit de 
zuivelketen zal ontstaan om de varkens- en pluimveerechten ook om te zetten in 
fosfaatrechten en deze uitwisselbaar te maken tussen sectoren om aldus maximale 
ruimte te geven voor de groei van de melkveehouderij. Dit kan de volgende gevolgen 
hebben: 
1. Vergroting van het mestoverschotprobleem in Nederland. Op basis van de 

economische toegevoegde waarde per kilogram fosfaat hebben melkveebedrijven 
de beste positie op de markt van fosfaatrechten, gevolgd door de varkenshouders 
en vervolgens de pluimveehouders. Dit heeft tot gevolg dat de melkveehouderij 
zoveel als mogelijk fosfaatrechten van pluimveebedrijven zullen opkomen om groei 
te realiseren. Kwalitatief goede pluimveemest, die al voor 90% wordt verwerkt en 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, wordt dan omgezet in 
melkveedrijfmest; 

2. Melkveemest is interessant voor afzet in Nederland vanwege de lage 
fosfaatgehalten en de hoge organische stofgehalten. Het is echter minder geschikt 
voor verwerking- en export vanwege het lage fosfaatgehalte waardoor er meer 
verwerkingscapaciteit nodig is voor de verwerking van dezelfde hoeveelheid 
fosfaat; 

3. De veronderstelling dat de melkveesector bij uitwisselbaarheid van fosfaatrechten 
een deel van de varkensbedrijven warm kan saneren, verdient nuancering. 
Ondanks dat gemiddeld gezien de varkenssector economisch in zwaar weer zit, 
neemt het aantal varkens in Nederland niet af omdat varkensrechten van 
stoppende bedrijven worden gekocht en warm gesaneerd door de 
toekomstgerichte varkensbedrijven. Bij uitwisselbaarheid van fosfaatrechten 
tussen sectoren verslechtert de concurrentiepositie en de mogelijkheden van 
verduurzaming in de varkens- en pluimveeketen omdat door de grotere markt 
voor fosfaatrechten prijsopdrijving zal plaatsvinden van productierechten voor 
deze sectoren. Risico is dat één sector (meest voor de hand liggend de 
melkveehouderij) een deel van de pluimvee- of varkens sector uit de markt drukt 
met negatieve gevolgen voor de gehele keten (veevoerindustrie, stallenbouwers, 
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verwerkers, kennis- en advies infrastructuur). In theorie zou de melkveehouderij 
hierdoor kunnen groeien van 1,5 miljoen naar 2 miljoen melkkoeien, met alle 
gevolgen voor de structuur van de landbouw, de realisatie van milieudoelen 
(ammoniak, overige broeikasgassen), weidegang, dierenwelzijn en 
maatschappelijke acceptatie. 

 
3. Varianten productiebegrenzende maatregelen 
 
3.1 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
1. In alle varianten worden rechten toegekend voor melk- en kalfkoeien, jongvee jonger 

dan 1 jaar en jongvee ouder dan 1 jaar. Hiermee wordt aangesloten bij de 
diercategorieën die onder de werking van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij 
vallen; 

2. Rechten worden om niet door de overheid toegekend en zijn vrij verhandelbaar; 
3. Een stelsel van productiebegrenzende maatregelen vervangt niet het per 1 januari van 

dit jaar van kracht geworden stelsel verantwoorde groei melkveehouderij en ook niet 
de per 1 januari 2016 in te voeren AMvB dan wel wet grondgebonden groei 
melkveehouderij. Genoemde maatregelen hebben als doel de groei van individuele 
bedrijven op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. De productiebegrenzende 
maatregelen hebben tot doel te garanderen dat de fosfaatproductie van de 
melkveehouderijsector niet resulteert in een overschrijding van de 
mestproductieplafond (nationaal dan wel sectorplafond).  

 
3.2 Varianten op basis van wijze van toekenning en verantwoording 
In de recente brief aan de Tweede Kamer over de tweede prognose van het CBS (Brief van 
1 juni, Kamerstuk 33 979, nr. 96) is een drietal varianten voor dierrechten benoemd: 
1. het aantal dieren per bedrijf (melkveerechten); 
2. de fosfaatproductie per dier (fosfaatrechten); 
3. de melkproductie per dier of bedrijf (melkproductierechten, in de media al omgedoopt 

tot een nationaal melkquotum). 
 
Bezien vanuit de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan deze varianten is het 
onderscheidend vermogen tussen variant 1 (melkveerechten) en variant 2 (fosfaatrechten) 
klein. Ook een stelsel van melkveerechten zal, gelijk het huidige stelsel van varkens- en 
pluimveerechten, gebaseerd zijn op fosfaat. Verschil tussen melkveerechten en 
fosfaatrechten is hem vooral gelegen in de wijze waarop rechten worden toegekend én de 
wijze waarop ondernemers verantwoording af moeten leggen. Het beeld bestaat dat 
fosfaatrechten wenselijker zijn omdat op die manier inzet in het voerspoor of 
fosfaatefficiëntie kan worden beloond. 
 
 Toekenning rechten op basis 

van 
Verantwoording door ondernemer 

Melkveerechten Forfaitaire fosfaatexcretie Forfaitair 
   
Fosfaatrechten, 
variant A 

Forfaitaire fosfaatexcretie Verfijnd, in het kader van vrije 
bewijsleer (BEX, Kringloopwijzer) 

   
Fosfaatrechten, 
variant B 

Verfijnd (Wettelijk 
voorgeschreven Kringloopwijzer) 

Verfijnd (Wettelijk voorgeschreven 
Kringloopwijzer) 

Tabel 1: Varianten van toekenning en verantwoording van (melkvee-/fosfaat-)rechten. 
 
Gegevens over de feitelijke fosfaatexcretie op individuele bedrijven zijn niet kenbaar voor 
de overheid. Ondernemers kunnen, in het kader van de vrije bewijsleer, onder andere met 
gegevens uit de Kringloopwijzer1, aantonen dat zij minder fosfaat op hun bedrijf hebben 
geproduceerd dan op basis van de wettelijke forfaits door RVO.nl wordt vastgesteld. Vrije 
bewijsleer wordt momenteel door ondernemers gebruikt in het kader van het stelsel van 
gebruiksnormen en het stelsel van verplichte mestverwerking en gaan een rol spelen in 
het stelsel verantwoorde groei melkveehouderij. Maar, vrije bewijsleer aan de hand van 

                                                        
1 In het kader van de vrije bewijsleer zijn ondernemers vrij om op eigen wijze aan te tonen 
dat de fosfaatexcretie op hun bedrijf lager is dan op basis van de wettelijke forfaits. Vrijwel 
alle melkveehouders die gebruik maken van vrije bewijsleer doen dit op basis van BEX 
(Bedrijfsspecifieke Excretie) dan wel de Kringloopwijzer. 
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BEX en de Kringloopwijzer is uitsluitend een hulpmiddel voor individuele ondernemers om 
zich achteraf te verantwoorden. BEX en de Kringloopwijzer zijn (op dit moment) nog 
ongeschikt als wettelijke instrumenten voor de overheid om bijvoorbeeld te toekenning 
van fosfaatrechten op te baseren omdat: 
1. De Kringloopwijzer is een managementtool van het bedrijfsleven die door het 

bedrijfsleven en Wageningen-UR wordt ontwikkeld. De overheid kijkt mee en heeft tot 
op heden een (beperkte) financiële bijdrage geleverd; 

2. Bedrijfsleven en Wageningen-UR hebben al tijden een dispuut over de 
eigendomsrechten van de Kringloopwijzer. Eén ding is in ieder geval duidelijk, de 
overheid heeft geen eigendomsrechten. Wil de Kringloopwijzer onderdeel uitmaken 
van een wettelijk stelsel, dan moet de overheid de invulling van de Kringloopwijzer 
bepalen; 

3. Partijen werken momenteel aan het verder verbeteren van de onderbouwing en de 
borging van de Kringloopwijzer. Alhoewel de Kringloopwijzer een grote sprong 
voorwaarts heeft gemaakt is deze nog zeker niet uitontwikkeld; 

4. De Kringloopwijzer vraagt om een grote hoeveelheid bedrijfsspecifieke data. Op het 
moment dat de Kringloopwijzer onderdeel gaat uitmaken van de Meststoffenwet, dan 
moet wettelijk vastgesteld worden – in voorschriften en protocollen – hoe deze data 
moet worden vastgesteld. Dit is uitermate complex. Nog los van het feit dat de 
overheid dan ook verantwoordelijk wordt voor de handhaving van de Kringloopwijzer.  

 
Weliswaar heeft de zuivelketen aangekondigd de Kringloopwijzer verplicht te stellen voor 
alle melkveehouders vanaf 1 januari 2016, het is en blijft vooralsnog uitsluitend een 
managementtool zonder wettelijke status. De Kringloopwijzer is op dit moment daarom 
ongeschikt om te dienen als basis voor de overheid om fosfaatrechten toe te kennen aan 
melkveehouders. 
 
Bovenstaande betekent dat er feitelijk twee reële varianten van (melkvee-/fosfaat-) 
rechten mogelijk zijn: 
 
 Toekenning rechten op basis 

van 
Verantwoording door ondernemer 

Melkveerechten Forfaitaire fosfaatexcretie Forfaitair 
   
Fosfaatrechten Forfaitaire fosfaatexcretie Verfijnd, in het kader van vrije 

bewijsleer (BEX, Kringloopwijzer) 
Tabel 2: Reële varianten van (melkvee-/fosfaat-)rechten. 
 
3.3 Melkveerechten (cf. varkensrechten) 
De simpelste vorm van een productiebegrenzende maatregel in de melkveehouderij is een 
melkveerecht gebaseerd op de wettelijk vastgestelde forfaitaire excretie van melkvee. De 
forfaitaire fosfaatexcretie van melkkoeien is in de Meststoffenwet gedifferentieerd en 
afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe per jaar op een bedrijf. Deze 
gegevens zijn bekend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor alle 
bedrijven die melk leveren aan de zuivelindustrie. De huidige gedifferentieerde forfaits zijn 
ook gebruikt bij de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie binnen het stelsel van 
verantwoorde groei melkveehouderij. 
 
Op basis van deze gegevens kan aan bedrijven een bepaald aantal melkvee-eenheden 
toegekend worden. Stel bijvoorbeeld dat één melkvee-eenheid gelijkgesteld wordt aan 35 
kg. fosfaat per jaar (de waarde die aan één melkvee-eenheid wordt toegekend is arbitrair 
en een beleidsmatige keuze. Er is geen wetenschappelijke onderbouwde ‘beste’  keuze). 
Een bedrijf met 100 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie per koe van 7.625 tot 
7.874 kg per jaar heeft op basis van de gedifferentieerde excretieforfaits een gemiddelde 
excretie van 39,8 kg. fosfaat per koe per jaar. De totale forfaitaire excretie op dit bedrijf 
bedraagt daarmee 3.980 kg fosfaat. Op het moment van het van kracht worden van het 
stelsel van dierrechten krijgt deze ondernemer 3.980 / 35 = 113,7 melkvee-eenheden. 
 
Stel dat dit bedrijf ook nog 30 stuks jongvee heeft van jonger dan 1 jaar (forfaitaire 
excretie: 10,2 kg. fosfaat per jaar), dan ontvangt deze ondernemer ook nog (30 * 10,2) / 
35 = 8,74 melkvee-eenheden voor zijn jongvee. Dit bedrijf krijgt daarmee 122, 4 
melkvee-eenheden toegekend. Bij uitbreiding van zijn bedrijf met bijvoorbeeld 10 
melkkoeien moet deze ondernemer (39,8/35) * 10 = 11,4 melkvee-eenheden verwerven. 
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De handhaving kan op basis van het aantal op het bedrijf aanwezige stuks melkvee en 
gegevens over de gemiddelde melkproductie per koe plaatsvinden. RVO.nl en de NVWA 
kunnen op basis van die gegevens eenvoudig berekenen hoeveel melkvee-eenheden een 
ondernemer in een bepaald kalenderjaar had moeten hebben gezien de omvang van zijn 
veestapel. 
 
De voordelen van een stelsel van melkveerechten gebaseerd op de bestaande 
gedifferentieerde excretieforfaits zijn: 
1. Toekennen van melkveerechten kan plaatsvinden op basis van de op de 

referentiedatum aanwezige aantallen melk- en kalfkoeien en de gemiddelde 
melkproductie per koe. Deze gegevens zijn beschikbaar bij RVO.nl en zijn daardoor 
kenbaar en verifieerbaar voor zowel de ondernemer als de overheid. De 
rekensystematiek is relatief eenvoudig; 

2. Toekenning en verantwoording op basis van forfaits levert naar verwachting slechts 
een beperkt aantal knelgevallen op. Weliswaar zullen ondernemers een gevoel van 
onrecht hebben omdat zij niet afgerekend worden op hun feitelijke excretie, dit doet 
niets af van het feit dat de regels eenvoudig en eenduidig toe te passen zijn en er 
daarmee voor maar een beperkt aantal ondernemers een grond zal zijn om bezwaar 
en beroep aan te tekenen tegen de toekenning van het aantal melkveerechten; 

3. Er wordt rekening gehouden met de verschillen in fosfaatexcretie per bedrijf op basis 
van de wettelijke forfaits uit de Meststoffenwet; 

4. Extensieve bedrijven met een (relatief) lage melkproductie per koe hoeven (in theorie) 
minder te investeren in melkvee-eenheden dan bedrijven met een hoge melkproductie 
per koe; 

5. De uitvoering en handhaving zijn relatief eenvoudig vanwege het beperkte aantal 
variabelen en het feit dat het aantal melk- en kalfkoeien op een bedrijf makkelijk is te 
controleren, zowel fysiek (tellen van het aantal aanwezige dieren) als administratief 
(I&Ren op basis van melkleveranties). 

 
Er zijn vanzelfsprekend ook nadelen verbonden aan een dergelijk (robuust) stelsel: 
1. Het lokt een perverse prikkel uit om te sturen op een hoge melkproductie per koe en 

dientengevolge een hoge P-productie. Melkkoeien zullen mogelijk sneller vervangen 
worden; 

2. Effectief sturen op een hogere productie per koe is vooral succesvol bij volledig 
opstallen. Weidegang zal onder druk komen te staan; 

3. Het stelsel geeft geen prikkel om deel te nemen aan het voerspoor. Immers, winst die 
geboekt wordt met het voerspoor vertaalt zich niet naar het recht om meer dieren te 
houden. Stel bijvoorbeeld dat de ondernemer uit het vorige voorbeeld door 
voermaatregelen zijn gemiddelde excretie reduceert tot gemiddeld 35 kg. fosfaat per 
koe per jaar (tegen een forfaitaire waarde van 39,8 kg.), dan zou hij op basis van die 
feitelijke excretie geen 100 maar (afgerond) 114 melk- en kalfkoeien kunnen houden. 

 
Er kan wel een kanttekening geplaatst worden bij de aanname dat melkveerechten 
resulteert in het wegnemen van een prikkel om voermaatregelen te nemen. Wellicht dat 
de introductie van een rechtenstelsel de sector prikkelt maatregelen te nemen de 
fosfaatproductie te verlagen zodat het rechtenstelsel weer kan worden afgeschaft. 
 
3.4 Fosfaatrechten 
Met fosfaatrechten kan één van de grootste bezwaren tegen een volledig (zowel 
toekenning als verantwoording) op excretieforfaits gebaseerd stelsel van melkveerechten 
ondervangen worden: melkveehouders kunnen zichzelf ‘belonen’ met extra te houden 
koeien door effectief te sturen op de fosfaatexcretie en hierover verantwoording af te 
leggen op basis van vrije bewijsleer. In een stelsel van fosfaatrechten worden 
fosfaateenheden – gelijk een stelsel van melkveerechten - toegekend op basis van de 
wettelijke gedifferentieerde excretieforfaits. De verantwoording kan (het is geen 
verplichting) door de ondernemer gedaan worden op basis van de uit de Kringloopwijzer 
volgende feitelijke excretie op zijn bedrijf. In de vorige paragraaf is hiervan al een 
voorbeeld gegeven: een ondernemer met 100 melkkoeien die een gemiddelde forfaitaire 
excretie hebben van 39,8 kg. fosfaat per koe kan bij een feitelijke excretie van 35 kg. 
fosfaat per koe (afgerond) 114 koeien houden. Een ondernemer die actief inzet op 
voermaatregelen kan dus binnen de aan hem toegekende fosfaateenheden meer koeien 
(en/of jongvee) gaan houden als hij de fosfaatexcretie terugdringt tot onder het niveau 
van de wettelijke excretieforfaits die voor zijn melkvee gelden. 
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De voordelen van een stelsel gebaseerd op feitelijke fosfaatexcretie zijn: 
1. Ondernemers worden gestimuleerd actief te sturen op fosfaat. Effectieve maatregelen 

worden beloond met het recht om extra stuks melkvee te houden; 
2. Het stelsel zal op veel minder weerstand stuiten in de sector. Ondernemers zullen, 

meer dan bij een volledig forfaitair stelsel, het gevoel hebben dat ze op hun werkelijke 
prestaties worden afgerekend. 

 
Een stelsel gebaseerd op een forfaitaire toekenning en een verantwoording (in het kader 
van vrije bewijsleer) op basis van feitelijke excreties is uitvoerbaar. Een gelijke werkwijze 
wordt immers in meerdere stelsel onder Meststoffenwet gehanteerd. Er is echter één 
belangrijk verschil met deze andere stelsels. Een rechtenstelsel waarbij ondernemers op 
basis van de feitelijke fosfaatproductie van hun melkvee kunnen aantonen dat zij meer 
melkvee mogen houden betekent sectorbreed dat de feitelijke fosfaatproductie 
opgetrokken wordt tot de forfaitair vastgestelde productie. 
 
De cijfers die recent door CBS zijn gepubliceerd zijn gebaseerd op het werkelijk aantal 
gehouden dieren en de door de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) vastgestelde 
werkelijke gehaltes in het ruw- en krachtvoer. Op basis van die gegevens komt het CBS 
tot een fosfaatexcretie door melkvee van 86,1 mln. kg. over het jaar 2014. Zou het CBS 
de fosfaatexcretie gebaseerd hebben op het werkelijk aantal gehouden stuks melkvee en 
de wettelijke excretieforfaits, dan is het zeer goed mogelijk dat de uitkomt geen 86,1 mln. 
kg. maar bijvoorbeeld 95 mln. kg. zou zijn. Dit zou betekenen dat bij een toekenning van 
fosfaatrechten op basis van forfaits en een verantwoording op basis van werkelijke 
excreties de melkveehouderij de ruimte krijgt om door te groeien tot 95 mln. kg2.  
 
Kortom, met een stelsel gebaseerd op feitelijke fosfaatexcretie wordt maximaal recht 
gedaan aan de verscheidenheid in de melkveehouderij, maar het draagt ook het risico in 
zich dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij gelegitimeerd doorgroeit. Er komt 
direct lucht in het stelsel en mogelijk een beloning voor ondernemers die tot nu niet 
hebben ingezet op het voerspoor. 
 
3.5 Maximale melkproductie per koe of bedrijf (melkrechten) 
Anders dan bij melkveerechten en fosfaatrechten – waar de toekenning en verantwoording 
plaatsvindt op basis van fosfaat en aantal dieren - vindt bij een stelsel van melkrechten de 
toekenning plaats op basis van de gemiddelde melkproductie per koe of de melkproductie 
per bedrijf. 
Ondernemers krijgen op basis van de in een peiljaar gerealiseerde melkproductie een 
‘quotum’ toegekend. Het totaal van aantal kilogrammen melk dat aan 
melkveehouderijbedrijven wordt toegekend vormt het nationale plafond. Eigenlijk wordt 
het sinds 1 april 2015 vervallen stelsel van Europese melkquotering op nationale schaal 
weer geïntroduceerd. 
 
Voordeel van een dergelijk stelsels is dat ondernemers sinds van 1984 tot 1 april 2015 niet 
anders gewend zijn geweest. De uitvoering en handhaving is relatief eenvoudig (robuust) 
aangezien de structuren en systemen die hiervoor onder de Europese melkquotering 
gehanteerd werden nog goeddeels bestaan. De zuivelindustrie dient nog steeds gegevens 
over melklevering (inclusief vet- en ureumgehalte) te registreren en te melden aan 
RVO.nl, behoudens een relatief kleine groep ondernemers die geen of niet alle melk levert 
aan een verwerker. 
 
Een dergelijk stelsel kent echter vooral ook nadelen: 
1. Doel van een stelsel van productiebegrenzende maatregelen is te borgen dat de 

fosfaatproductie in de melkveehouderij onder het sectorplafond en de nationale 

                                                        
2 Op basis van advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet zijn de 
excretieforfaits voor o.a. melkvee per 1-1-2015 aangescherpt, juist met het doel het 
ontstane verschil tussen de oude forfaits en de werkelijke excretie daar waar mogelijk weg 
te nemen. Niet is gezegd echter dat er toch nog ‘lucht’ zit in de forfaits.  Een mogelijkheid 
om te achterhalen hoeveel lucht er nog in de forfaits zit is aan het CBS te vragen de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij over het jaar 2014 niet alleen te berekenen op 
basis van werkelijke voercijfers, maar ook op basis van de voor 2015 geldende forfaits. 
Het verschil tussen beide is een maat voor de lucht in de forfaits. 
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productie onder het nationale plafond komt. Een stelsel van melkrechten stuurt niet op 
fosfaat, maar op melkproductie (NB. in ketenverband is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld 
door fosfaatefficiëntie te waarderen in de melkprijs); 

2. De argumenten die de Europese Commissie ervan moeten overtuigen dat de 
introductie van productiebegrenzende maatregelen geen Staatssteun moeten 
gevonden worden in de milieudoelen en in de voorwaarde die de Europese Commissie 
aan de derogatie heeft verbonden, namelijk dat de nationale fosfaatproductie niet 
boven het niveau van 2002 komt. Een instrument dat stuurt op melkproductie 
ondermijnt deze argumenten; 

3. Er is geen prikkel om te sturen op P-efficiency omdat het verlagen van de gemiddelde 
excretie per koe geen extra productieruimte (extra melkkoeien, extra melkproductie) 
oplevert. Groei kan uitsluitend door melkrechten te verwerven. 

 
3.6 Economische gevolgen 
Wanneer er productiebegrenzende maatregelen komen, is het van belang dat er 
afgeschreven kan worden op deze rechten. Hierdoor kunnen de kosten van 
productiebegrenzende maatregelen meegenomen worden in de fiscale kostprijs van de 
melkveehouderij. Op grond kan namelijk niet afgeschreven worden. Door de koppeling van 
melkproductie met grond zullen de opbrengsten stijgen (meer melk), neemt de solvabiliteit 
af en het financiële risico toe (meer vreemd vermogen). Door een hogere opbrengst en 
geen stijging van de fiscale kostprijs - door het gegeven dat op grond niet kan worden 
afgeschreven - zal er meer belasting betaald worden terwijl de melkveehouder meer 
vreemd vermogen heeft. Er blijft daardoor minder over om af te lossen en het financiële 
risico te reduceren.  
 
Wanneer er productiebegrenzende maatregelen ingevoerd gaan worden die verhandelbaar 
zijn, zal er sprake zijn van een warme sanering. De stoppers zullen vanwege de 
productiebegrenzende maatregelen extra financiële middelen ontvangen en de blijvers 
zullen meer vreemd vermogen moeten aantrekken om productiebegrenzende maatregelen 
te verwerven. Dit zal leiden tot een lagere solvabiliteit, met alle gevolgen van dien 
(bijvoorbeeld wanneer de hypotheekrente gaat stijgen).  
 
Ter illustratie: door de invoering van het melkquotum konden melkveehouders die bij de 
invoering van het melkquotum 500.000 kg melk met 4,00% vet toegewezen hebben 
gekregen, dit quotum in het piekjaar 2007 verkopen voor ruim € 1 mln. De 
melkveehouders die vandaag de dag actief zijn (de blijvers) hebben fors geïnvesteerd in 
melkquotum om meer koeien te mogen melken. In het melkquotumtijdperk is het aantal 
melkveehouders gedaald van circa 60.000 (1984) naar circa 16.000 (heden). De 
melkveehouders die er in 2015 nog zijn hebben vanwege deze warme sanering rond de 
€ 1 miljard aan vreemd vermogen uitstaan vanwege het verwerven van melkquotum. Hier 
is wel fiscaal op afgeschreven, maar niet op afgelost. Een herhaling bij de invoering van 
productiebegrenzende maatregelen is goed denkbaar. 
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Overzicht 
In onderstaand schema zijn de drie in deze notitie beschreven varianten voor 
productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij samenvattend weergegeven op 
basis van een aantal kenmerken. 
 
Kenmerken Melkveerechten 

 
Fosfaatrechten Melkrechten 

Toekenning van rechten Forfaitair 
 
1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentiedatum. 
2). Een melkvee-
eenheid staat gelijk 
aan een nader te 
bepalen forfaitaire 
productie van x kg. 
fosfaat per jaar.  
3). Toekenning op 
basis van 
bestaande forfaits 
uit de 
Meststoffenwet, 
gedifferentieerd 
naar gemiddelde 
melkproductie per 
koe. 

Forfaitair 
 
1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentiedatum. 
2). Een melkvee-
eenheid staat gelijk 
aan een nader te 
bepalen forfaitaire 
productie van x kg. 
fosfaat per jaar.  
3). Toekenning op 
basis van bestaande 
forfaits uit de 
Meststoffenwet, 
gedifferentieerd naar 
gemiddelde 
melkproductie per koe. 

1). Gerealiseerde 
melkproductie in een 
referentiejaar bepaalt 
het aantal  
melkveerechten (of het 
–quotum). 
2). Ziet uitsluitend op 
melkkoeien, niet op 
jongvee. 

Verantwoording (door 
de ondernemer) 

Forfaitair Bedrijfsspecifiek 
 
In het kader van ‘vrije 
bewijsleer’ kan een 
ondernemer (bijv. met 
de Kringloopwijzer) 
aantonen dat de 
feitelijke fosfaat-
excretie op zijn bedrijf 
lager is dan het forfait 
 

Bedrijfsspecifiek op 
basis van gerealiseerd 
melkproductie 

Benodigde gegevens 
voor toekenning aantal 
rechten 

1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentie-datum. 
2). Gemiddelde 
melkproductie per 
koe ter bepaling 
van de forfaitaire 
excretie per koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar en 
betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

1). Aantal stuks 
melkvee op een 
referentie-datum. 
2). Gemiddelde 
melkproductie per koe 
ter bepaling van de 
forfaitaire excretie per 
koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn kenbaar 
en betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

Gerealiseerde 
melkproductie in een 
kalenderjaar 

Benodigde gegevens 
voor verantwoording 

1). Gemiddeld in 
een jaar gehouden 
stuks melkvee 
2). Gemiddelde 
melkproductie per 
koe 
3). De benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar en 
betrouwbaar, zowel 
voor overheid als 
ondernemer 

1). RVO.nl controleert 
op basis van forfaitaire 
excretie 
2). Ondernemer kan 
zich verantwoorden 
(vrije bewijsleer) op 
basis van feitelijke 
excretie uit  
bijvoorbeeld de 
Kringloopwijzer 
3). Kringloopwijzer is 
privaat instrument en 
daardoor moeilijk te 
controleren. Vraagt om 
grote inspanning, 
vooral van NVWA 
(bedrijfsbezoeken) 

Gerealiseerde 
melkproductie in een 
kalenderjaar 
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Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Inverdienmogelijkhede
n voor de ondernemer  

Sturing op 
voermaatregelen 
levert geen ruimte 
om extra koeien te 
houden. 

Sturing op 
voermaatregelen levert 
wel ruimte op om extra 
melkkoeien te houden 
(binnen het aan het 
bedrijf toegekende 
fosfaatrecht) 

Geen 

Sturing op 
mestproductieplafond 
(sectorplafond) 

Geen directe 
sturing. Stelsel 
vormt voor 
ondernemers geen 
prikkel om excretie 
via voer te 
reduceren. Wel nog 
prikkel vanuit 
andere stelsels 
onder de 
Meststoffenwet om 
te sturen op 
fosfaat, maar 
onzeker is welke 
‘krachten’ 
uiteindelijk de 
doorslag geven.  

Geen sturing. De 
forfaitair toegekende 
fosfaatruimte aan 
bedrijven kan opgevuld 
worden met feitelijke 
fosfaatproductie. Effect 
zal zijn dat de 
fosfaatproductie in de 
melkveehouderij stijgt 
(met hoeveel is 
afhankelijk van hoeveel 
‘lucht’ er nog in de 
wettelijke 
excretieforfaits zit). 

Geen sturing. 
Stelsel vormt voor 
ondernemers geen 
prikkel om excretie via 
voer te reduceren. 

Implementatie De voor de 
implementatie 
benodigde 
gegevens zijn 
kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. 
Mogelijke 
knelgevallen zullen 
veel gelijkenis 
vertonen met de 
knelgevallen bij de 
implementatie van 
de wet 
verantwoorde groei 
melkveehouderij.  

De voor de 
implementatie 
benodigde gegevens 
zijn kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. Mogelijke 
knelgevallen zullen 
veel gelijkenis vertonen 
met de knelgevallen bij 
de implementatie van 
de wet verantwoorde 
groei melkveehouderij.  

De voor de 
implementatie 
benodigde gegevens 
zijn kenbaar voor 
overheid en 
ondernemer. Knelpunt 
bij implementatie dat 
niet gewerkt kan 
worden met een 
peildatum maar 
uitsluitend met een 
peiljaar omdat de 
jaarproductie aan melk 
benodigd is.  

Handhaafbaarheid Relatief eenvoudig 
handhaafbaar 
(gelijk het huidige 
stelsel van 
varkens- en 
pluimveerechten). 

Doordat de vaststelling 
van de 
bedrijfsspecifieke 
excretie niet wettelijk 
is geborgd is 
handhaving 
problematisch, 
potentieel 
arbeidsintensief en kan 
tot veel discussie 
leiden. 

Relatief eenvoudig 
(gelijk het 
melkquotum) 

Uitvoerbaarheid Relatief eenvoudig 
uitvoerbaar (gelijk 
het huidige stelsel 
van varkens- en 
pluimveerechten). 
Implementatie 
vraagt om een 
eenmalige extra 
inspanning. 

De uitvoerbaarheid valt 
of staat met de 
beschikbaarheid van de 
gegevens ter 
vaststelling van de 
bedrijfsspecifieke 
excretie. De gegevens 
van de Kringloopwijzer 
zijn nu niet wettelijk 
geborgd. Er geldt geen 
wettelijke verplichting 
om deze gegevens 
beschikbaar te stellen 
aan de overheid. 

Relatief eenvoudig 
(gelijk het 
melkquotum) 



 15 

Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Effect op 
maatschappelijke 
doelen 

Stimulans voor 
hoge productie per 
koe (turbokoe) met 
negatieve gevolgen 
voor dierenwelzijn, 
diergezondheid en 
levensduur van de 
koeien. Minder 
weidegang omdat  
opstallen efficiënter 
qua productie is 
(zie verder bij 
‘opmerkingen’  
voor kanttekening 
bij dit effect) 

Stimulans voor nemen 
van voermaatregelen 
(inverdieneffect). Extra 
melkproductie kan 
gerealiseerd worden 
door extra koeien te 
‘verdienen’ door 
mineralenmanagement
. 

Geen stimulans voor 
nemen van 
voermaatregelen. 
Er is geen extra 
melkproductie mogelijk, 
boeren met een betere 
P-efficiency kunnen niet 
individueel worden 
beloond.  
Scoort neutraal 
(vergelijkbaar met de 
melkquotum-periode) 
op dierenwelzijn, 
diergezondheid, 
weidegang.  

Economische gevolgen Sector zal 
financiële middelen 
inzetten om zoveel 
mogelijk 
dierrechten te 
verwerven. Zal 
leiden tot een 
hogere kostprijs 
(rentelasten om 
dierrechten te 
verwerven en 
afschrijving) 
waardoor er geen 
sprake is van een 
gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. 
Onder de blijvers 
zal het vreemd 
vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers 
verdwijnen via een 
warme sanering. 
De sector heeft 
geen economische 
prikkel om te 
innoveren (prikkel 
is zoveel mogelijk 
melk uit zo min 
mogelijk dieren). 
De economische 
waarde van  vee 
voor de slacht zal 
naar alle 
waarschijnlijkheid 
dalen.   

Sector zal financiële 
middelen inzetten om 
zoveel mogelijk 
fosfaatrechten te 
verwerven. Zal leiden 
tot een hogere 
kostprijs (rentelasten 
om fosfaatrechten te 
verwerven en 
afschrijving) waardoor 
er geen sprake is van 
een gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. 
Onder de blijvers zal 
het vreemd vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers verdwijnen 
via een warme 
sanering. Wel zullen er 
financiële middelen 
ingezet worden op 
innovatie om 
fosfaatproductie op 
bedrijfsniveau zoveel 
mogelijk te reduceren.    

Sector zal financiële 
middelen inzetten om 
zoveel mogelijk 
melkrechten te 
verwerven. Zal leiden 
tot een hogere kostprijs 
(rentelasten om 
melkrechten te 
verwerven en 
afschrijving) waardoor 
er geen sprake is van 
een gelijk speelveld 
met andere West 
Europese landen. Onder 
de blijvers zal het 
vreemd vermogen 
toenemen (zolang 
banken leningen 
verstrekken) en 
stoppers verdwijnen via 
een warme sanering. 
De sector heeft geen 
economische prikkel 
om te innoveren.  
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Kenmerken Melkveerechten 
 

Fosfaatrechten Melkrechten 

Opmerkingen 1). De zuivelketen 
neemt private 
maatregelen om de 
fosfaatproductie te 
reduceren. Deze 
maatregelen 
kunnen, mits 
geborgd en 
gehandhaafd, de 
‘perverse’ prikkel 
om de 
melkproductie per 
koe te 
maximaliseren 
wegnemen. 
2). De melkvee-
houderij is er bij 
gebaat zo snel als 
mogelijk de 
noodzaak voor 
dierrechten weg te 
nemen. Dit kan 
door 
voermaatregelen te 
nemen die 
resulteren in een 
daling van de 
fosfaatproductie 
onder het 
sectorplafond. Het 
is moeilijk 
voorstelbaar dat dit 
doel collectief opzij 
wordt gezet voor 
een korte termijn 
winstmaximalisatie
.  

 Samenvattend: 
Melkrechten hebben 
niet de perverse prikkel 
van dierrechten maar 
missen P-sturings- en 
beloningsmogelijkhede
n die fosfaatrechten wel 
hebben.  
Het zit er ‘tussen in ‘.  
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Projectgroep Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 
 

 1 

 
 

Verslag 
 

Datum: 19 februari 2014 
 
Aanwezig:  

Afwezig:  
 
1. Opening 

  
hebben op 18 februari een gesprek gehad met  en een 

dame van Actal. Zij was ietwat verbolgen over het feit dat ze niet betrokken was geweest bij 
de totstandkoming van de Kamerbrief in reactie op de ex ante-evaluatie. Tijdens dit gesprek 
ontstond wat verwarring over de vraag of Actal nu een formele rol heeft rond wetsvoorstellen. 
Zo ja, dan is dit iets om mee rekening te houden in de planning; dan moet er 2-3 weken vóór 
de MR advies gevraagd worden. 

 
2. Verslag 12-2-2014 

 stuurt het aangepaste PvA alsnog na. 
Actiepunten: 
7 => staat op de agenda (zie punt 3) 
8 => is uitgevoerd 
9 => gaat vandaag gebeuren 
10 => staat op de agenda (zie punt 6) 

 
3. Definitieve nota 

We bespreken de nieuwste versie die heeft opgeleverd. 
 
a. Lucht 
De nota in huidige vorm geeft aan dat er lucht in het stelsel zit, maar dat het niet anders is: 
dit is het moment dat bedrijven de winst van het voerspoor kunnen inboeken.  
houden hier hun bedenkingen bij, zowel vanuit milieuoogpunt (PAS) als omdat ze bang zijn dat 
dit scheve blikken tussen sectoren onderling kan betekenen.  zal de nota iets neutraler 
formuleren met een vraag aan de Stas hierover.  

 wijst erop dat er bedrijven zijn die boven het quotum produceren (wellicht bij PZ bekend 
wie superheffing betaalt). Het quotum alleen is dus niet maatgevend voor de huidige 
(melk)veestapel.  benadrukt dat Bex-gegevens inwinnen over 2013 problematisch is. Op 
die manier lucht eruit halen is dus niet eenvoudig. 
b. Vaststelling dieraantallen 

 geeft aan, verrast te zijn door de keuze voor de GDI in plaats van een berekening. Hij 
wijst erop dat er toch wel opmerkingen komen over dieraantallen, en dan moet de berekening 
alsnog plaatsvinden. Bovendien levert een berekening kwalitatief betere gegevens op dan de 
GDI (of I&R Rund) alleen.  
c. Overig 
We mikken op inwerkingtreding per 1-1-2015. 

 stuurt de nota na de laatste aanpassing nog 1x rond voor een laatste check; daarnaa 
gaat-ie (met medeparaaf van ) omhoog. 

 
4. Wetsvoorstel 

We bespreken de eerste versie van het wetsvoorstel die  heeft opgeleverd.  
 
a. Definitie melkvee(bedrijf) 
Moet dit aanhaken op het al dan niet hebben van quotum? Waarschijnlijk beter van niet; niet 
alle melkleveranciers vallen daaronder. Beter aanhaken bij bepaalde diercategorieën.  
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stelt voor om in de definitie een haakje te maken voor nadere invulling bij amvb of mr, 
omdat er vast wel politieke wensen zullen opduiken rond “knelgevallen”. wil dat haakje 
niet te ruim maken, want dit is wel de kern van het wetsvoorstel. Wat wel kan is dat we de 
ondergrens wat grover omschrijven op wetsniveau en verfijnen op niveau amvb/mr. 
De definitie van de ondergrens is een onderwerp dat geagendeerd zou moeten worden voor de 
expertgroep. 
b. Bezit/houden 
Het lijkt het beste om voor wat betreft de toerekening van dieren aan een bedrijf aan te haken 
bij het begrip “houden van dieren”, om de eenheid met de rest van het mestbeleid te bewaren. 
c. Specifiek 
art. 21 lid 1 => let op: een bedrijf kan ook andere dieren omvatten 
art. 21 lid 2 => spreken over “melkveeoverschot”?  
art. 21 lid 3 => overbodig? want indien grond verworven, dan geen (of een kleiner) overschot 
art. 21a lid 2 =>  “forfaitair” schrappen  
art. 21a lid 2 sub b => “excretie” vervangen door “productie” 

 
5. Bedrijfsgebonden referentie 

 
Er liggen twee vragen voor met betrekking tot de keuze om de bedrijfsgebonden referentie 
niet overdraagbaar te maken: 

a. Wat is het effect daarvan? 
b. Welk advies willen we hier eventueel over geven? 

We bespreken dit een volgende keer. RVO.nl zal scenario’s leveren als “praatplaatje”.  
wijst er in dit verband op dat hij verwacht dat de referentie (op nationaal niveau) niet erg hoog 
zal zijn en daarmee het wegvallen daarvan ook niet. Hij zal een schatting van de nationale 
referentie laten maken. 

 
6. Planning BO en expertgroep 

 
De expertgroep is gepland op woensdag 12 maart; het bestuurlijk overleg op 27 maart. 

 
7. Planning volgende vergadering 

 
Woensdag 5 maart 10:00 – 14:30 uur (lunch 12:00 – 12:30).  
 

8. Sluiting 
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Actiepunten 
 
No. Omschrijving Wie? Wanneer? 
7. Hoeveelheid lucht in forfaits uitzoeken  13-2-2014 
8. Commentaar op nota doorgeven aan  allen 13-2-2014 
9. Nota voor Stas afronden  14-2-2014 
10. Voorstel voor BO en expertgroep  19-2-2014 
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= Planning en Procedure Wetsvoorstel = 
 
1. CEZIM, REZIM en Ministerraad 
De CEZIM (Commissie voor Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu) is het ambtelijk 
voorportaal van de REZIM (Raad voor Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu). Het ambtelijk 
voorportaal heeft tot doel te zorgen voor een goede interdepartementale afstemming van politieke 
besluitvorming van de REZIM. Voorzitter van de CEZIM is de SG I&M (SG EZ is plaatsvervangend). 
De REZIM wordt voorgezeten door de minister president (vice-minister president is 
plaatsvervangend). CEZIM, REZIM en MR vergaderen volgens een vast schema (zie bijlage 1). 
 
De CEZIM kan dossiers voor het kabinet: 
• verkennend bespreken (voor verdere uitwerking); 
• doorgeleiden naar de MR als hamerstuk; 
• doorgeleiden naar de REZIM voor besluitvormende bespreking; 
• aanhouden voor verdere bespreking en discussie. 
 
Na besluitvorming in de CEZIM zorgt de dossierhouder voor: 
• doorvoeren in het voorstel van aanpassingen; 
• doen ondertekenen en aanbieden aan de ministerraad of onderraad van het voorstel door de 

verantwoordelijk bewindspers(o)on(en). 
 
De dossierhouder is verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier bij de CEZIM. Elk 
ministerie heeft een eigen CEZIM-secretariaat. De dossierhouder dient tijdig het betreffende 
onderwerp op de voorraadagenda te laten plaatsen. Het dossier bevat: 
• Een compleet ingevuld aanbiedingsformulier CEZIM (MR-formulier, optie ‘aanbieden aan 

voorportaal CEZIM’  zie bijlage 2). LET OP: Compleet invullen IAK-vragen (Integraal 
Afwegings Kader) verplicht. 

• Het voorgestelde kabinetsbesluit met bijlagen (in ons geval, wetsvoorstel + MvT). 
 
De doorlooptijd van een dossier bedraagt 3 tot 4 weken (3 weken indien dossier van CEZIM 
rechtstreeks naar MR gaat, 4 weken indien dossier ook via REZIM gaat. Zie onderstaand schema). 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

voorbereiding - dossierhouder zorgt 

ruim op tijd voor plaatsing 

van dossier op 

voorraadagenda van 

CEZIM

- dossierhouder stemt 

interdepartementaal/-

bestuurlijk af en akkoord 

van DG voor agendering 

in CEZIM

week 1 - dossierhouder levert 

stukken aan bij CEZIM 

secretariaat voor 12:00

- uiterlijk eind van de dag 

worden agenda en 

stukken verspreid

week 2 - CEZIM vergadering 

14:00

- verslag CEZIM wordt 

rondgestuurd

- akkoord bewindslieden 

en verspreiden 

hamerstukken MR

- akkoord bewindslieden 

op REZIM-stukken

week 3 - verspreiden 

bespreekstukken REZIM

- verspreiden agenda 

REZIM

- MR stelt hamer-stukken 

vast

week 4 - bijeenkomst REZIM - verspreiden conclusies 

REZIM

- MR stelt conclusies 

REZIM vast

 



2. Raad van State 
 
Procedure 
• Indien MR akkoord met voorstel dan: 

1. Nota WJZ aan minister of staatssecretaris EZ; 
2. geen medeparaaf nodig van relevante directies; zij krijgen wel een informatiekopie 
3. geen medeparaaf nodig van notificatiecoördinator of Trw-coördinator (tenzij in stuk 

wijzigingen zijn aangebracht ná ministerraad) 
4. met als bijlage voordracht aan de Koning (voordracht = brief waarin Koning wordt 

verzocht het ontwerp in te dienen bij de Afdeling advisering van de Raad van State) 
5. en als bijlage het wetsvoorstel + memorie van toelichting of conceptbesluit + nota van 

toelichting 
6. en eventueel de brief waarin de vice-president van de Raad van State om spoedadvies 

wordt verzocht.  
• Na ondertekening van voordracht door minister of staatssecretaris, verstuurt secretariaat WJZ 

de voordracht + ontwerp naar het Kabinet van de Koning.  
• Indien van toepassing verstuurt secretariaat WJZ dan ook de brief met verzoek om 

spoedadvies naar de Raad van State + kopie van de voordracht en van het voorstel. Deze brief 
kan pas uit als de voordracht is verstuurd naar het kabinet van de Koning. 
NB. Omdat de Raad de laatste adviseur van de regering is, is de Raad niet bereid te adviseren 
zolang het voorstel nog voor advies bij bijvoorbeeld een adviesorgaan ligt. Wel is de Raad 
bereid te adviseren als het voorstel nog bij de Europese Commissie ligt in verband met 
notificatie, maar dan moet het opnieuw aan de Raad worden aangeboden als de Europese 
procedure tot ingrijpende wijzigingen van het voorstel leidt.  

• Zodra het wetsvoorstel of ontwerpbesluit bij het Kabinet van de Koning aanhangig is gemaakt, 
stuurt de directeur van dat kabinet een ontvangstbevestiging naar WJZ, met een nummer dat 
later in de aanhef van het nader rapport opgenomen dient te worden.  

• Zodra ontwerp bij de Afdeling advisering van de Raad van State is aangekomen, stuurt de 
Afdeling een briefje met daarop de naam van de behandelend ambtenaar binnen de Raad naar 
de betrokken WJZ-jurist.  

• Tussen behandeling in ministerraad en vaststelling nader rapport (dat wil zeggen: ondertekend 
door bewindspersoon en verzonden naar het Kabinet van de Koning) is het ontwerp niet 
openbaar. Wel kan informatie over de inhoud van het wetsvoorstel of ontwerpbesluit worden 
verstrekt. 

 
Doorlooptijd  
• Procedure van aanbieding aan de Afdeling advisering van de Raad van State: ongeveer 9 

dagen (incl medeparafen en Kabinet van de Koning). Deze termijn kan worden bekort door 
goed te letten op procedure van en naar bewindslieden (stuk zelf te brengen naar het Kabinet 
van de Koning). Let ook goed op vakanties van bewindslieden en de Koning.  

• Bij afwezigheid van de staatssecretaris kan de minister tekenen voor de staatssecretaris en 
vice-versa wanneer dit formeel geregeld is (zie Ar 208). De vervangingsregels t.b.v. het 
kabinet Rutte II zijn gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2012, 23054). Als beiden afwezig 
zijn is ondertekening door de minister ad interim mogelijk, maar dit vraagt wel afstemming 
met BBR.  

• Periode tussen aanbieding aan de Afdeling advisering en uitbrengen van advies is rond de 3 
maanden; bij spoedadvies minder dan 6 weken. Dit kan bij meer ingewikkelde of 
controversiële onderwerpen echter langer zijn en is bovendien afhankelijk van de werkdruk bij 
de Afdeling advisering.  

• Vragen over de verwachte lengte van de procedure kan WJZ stellen aan de behandelend 
ambtenaar van de Afdeling advisering van de Raad van State. Ook overige contacten tussen de 
Afdeling advisering en het ministerie verlopen via WJZ. 

 
 



3. Planning 
 
Gezien voorgaande zijn volgende opties voor planning mogelijk. Daarbij wordt uitgegaan van een 
procedure zonder REZIM (dus doorgeleiding van CEZIM direct naar MR: hamerstuk). 
 
Fase Planning 1 Planning 2 Planning 3 

CEZIM en Ministerraad 

Nota + stukken voor 
paraaf Stas EZ en I&M 

maandag 24 maart maandag 14 april maandag 28 mei 

Aanleveren stukken bij 
CEZIM-secretariaat 

maandag 31 maart dinsdag 22 april dinsdag 6 mei 

Bespreking CEZIM dinsdag 8 april dinsdag 29 april dinsdag 13 mei 

Ministerraad vrijdag 18 april (evt. 
25 april) 

vrijdag 9 mei (evt. 16 
mei) 

vrijdag 23 mei (evt. 
30 mei) 

Raad van State 

nota, voordracht en 
dossier (+ evt. brief 
met verzoek 
spoedadvies) voor 
paraaf 
bewindsperso(o)n(en) 

maandag 21 april maandag 12 mei maandag 26 mei 

Aanbieding aan 
afdeling advisering 
RvS 

donderdag 1 mei donderdag 22 mei donderdag 5 juni 

Advies RvS bij 
spoedadvies (indicatief 
6 weken) 

donderdag 12 juni donderdag 3 juli donderdag 17 juli 

Advies RvS (3 
maanden)  

vrijdag 1 augustus vrijdag 22 augustus vrijdag 5 september 

Zomerreces Parlement 4 juli tot en met 1 september 

 
 
 
 



Bijlage 1 
vergader- en aanleverschema CEZIM en REZIM februari t/m december 2014 

CEZIM-
ronde 

aanleveren stuk bij 
CEZIM-secretariaat 
(uiterlijk maandag 
12.00 uur) 

bespreking in 
voorportaal CEZIM 
(dinsdag 14.00-15.30 
uur) 

verzenden stuk aan 
REZIM door 
bewindspersoon 
uiterlijk dinsdag 

Bespreking in 
onderraad REZIM 
(dinsdag) 

Bespreking/vast-
stelling REZIM-
conclusies in 
ministerraad 
(vrijdag) 

bijzonderheden (w.o. 
recesperiodes) 

              

26 17 februari 25 februari 
 

4 maart 11 maart 14 maart   

27 3 maart 11 maart 
 

18 maart 25 maart 28 maart   

28 17 maart 25 maart 
 

1 april 8 april 11 april   

29 31 maart 8 april 
 

15 april 22 april 25 april Reces 
28 april - 2 mei 

30 DINSDAG 
22 april 

29 april 
 

6 mei 13 mei 16 mei Aanlevertermijn CEZIM op dinsdag 
i.v.m. 2e Paasdag 

31 DINSDAG 
6 mei 

13 mei 
 

20 mei 27 mei 30 mei Aanlevertermijn CEZIM op dinsdag 
i.v.m. Bevrijdingsdag 

32 19 mei 27 mei 
 

3 juni 10 juni 13 juni   

33 2 juni 10 juni 
 

17 juni 24 juni 27 juni   

34 16 juni 24 juni 
 

1 juli 8 juli 11 juli Zomerreces (MR) 
14 juli - 11 augustus 

35 18 augustus 26 augustus 
 

2 september 9 september 12 september   

36 8 september WOENSDAG 
17 september 

23 september 30 september 3 oktober CEZIM-vergadering op woensdag 
i.v.m. Prinsjesdag  

37 22 september 30 september 
 

7 oktober 14 oktober 17 oktober   

38 13 oktober 21 oktober 
 

28 oktober 4 november 7 november   

39 27 oktober 4 november 
 

11 november 18 november 21 november   

40 10 november 18 november 
 

25 november 2 december 5 december   

41 24 november 2 december 
 

9 december 16 december 19 december Kerstreces (MR) 
22 december - 5 januari 
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1. Aanleiding 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstukken I I 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 wetteli jk 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 
over de reikwijdte van het nieuwe stelsel: 'elk veehouderijbedrijf met melkvee valt 
onder het stelsel'. De brief laat daarmee ruimte om ook andere diersoorten dan omvangen BBR 
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melkvee - op gemengde veehouderijbedrijven^ - onder de werking van het stelsel 
te brengen. 

Voorstel 1: Alleen melkvee^ valt onder de werking van het nieuwe stelsel. Andere 
diersoorten op gemengde bedrijven vallen bulten 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 verplichting 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 het fosfaatoverschot over het kalenderjaar 
2013. 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. Daardoor is er een moment waarop de referentie onherroepelijk is. Voor 
het afgeven van een beschikking dient RVO.nl op basis van beschikbare gegevens 
een referentie 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. 

' Gemengde melkveebedrijven: circa 20% van de veehouderijbedrijven met melkvee heeft 
één of meerdere andere diersoorten dan melkvee op het bedrijf. 
^ De huidige Meststoffenwet kent geen definitie van de diersoort 'melkvee', uitsluitend een 
definitie van de diersoort 'rund', met een uitsplitsing naar verschillende diercategorieën. 
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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 dit najaar 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 zi jn: 
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, e t c ) . Gegevens over het aantal 
melkkoeien Is uit de GDI-opgave te halen. Dit betreft een 
momentopname (In te dienen tussen 1 april en 15 mei) van het aantal 
gehouden melkkoeien. 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 
melkkoeien. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke situatie. 

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. 
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. 

Voorstel 5: Het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien in 2013 wordt vastgesteld 
op basis van de gegevens uit I&R-rund en de GDI. 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 uit de berekening 
van RVO.nl blijkt. Ultiem rest de ondernemer bezwaar en beroep op de 
uiteindelijke beschikking. 

Bij de keuze voor het kalenderjaar 2013 als referentiejaar dient opgemerkt te 
worden dat het aantal melkkoeien in dat jaar fors gestegen is ten opzichte van 
voorgaande jaren en ook in relatie tot het beschikbare hoeveelheid melkquotum. 
Melkveehouders hebben voorgesorteerd op het afschaffen van de melkquotering 
en/of de verwachting van de introductie van melkveerechten. De toename van het 
aantal melkkoeien bedroeg tussen 2012 en 2013 tussen de 4 en 5%. Dit betekent 
dat de referentie relatief hoog zal uitvallen in vergelijking met fosfaatproductie en 
fosfaatoverschot in voorgaande jaren. 
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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 zi j , 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 door RVO.nl gebeurt op basis van forfaits. 
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). 
Met BEX kunnen melkveehouders op bedrijfsniveau een mineralenbalans 
opstellen. Daaruit volgt onder meer de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie^. 
Voordeel van de BEX is dat voermaatregelen zich 'uitbetalen' in een lagere 
bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie en daarmee in een lagere fosfaatproductie. 
Boeren die minder fosfaatproductie realiseren maken minder kosten voor afvoer 
van fosfaat. 

Boeren die een excretie realiseren die op of boven het wettelijke forfait ligt, zullen 
het gebruik van BEX achterwege laten. Boeren die een lagere excretie realiseren 
dan de forfaitaire excretie, zullen gebruik maken van BEX. 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 

^ BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 
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wettelijke forfaits. De op de wettelijke excretieforfaits gebaseerde referentie op 
dergelijke bedrijven zal daardoor hoger zijn dan de werkelijke 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 over 2013 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. 

Ontwikkelinqrichting 2: voer 
Op basis van de BEX heeft dit bedrijf 10% winst geboekt ten opzichte van het 
wetteli jke 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. 
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Inmiddels gebruikt circa 65% vah de melkveehouders BEX. Dit percentage komt 
redelijk overeen met het aantal rnelkyèebedhjven dat op dit moment op 
bedrijfsniveau'een fosfaatoverschot produceert (circa 70%). Op basis van 
gegevens uit hét 'derogatiemeetnetén cijfers van het CBS kan (voorzichtig) 
geconcludeerd worden dat.het verschil tussen de wetteli jke forfaits en de 
Bedrijfspecifieke Excretiès op'dit moment circa 10% bedraagt. De potentiële 
hoeveelheid lucht in het stèlselè bedraagt daarmeè ook deze 10%. 

De hoeveelheid .lucht in het stelsel kan gereduceerd worden door de wetteli jke 
exretieforfaits naar béneden bij te stellen. Dit is pok gerechtvaardigd gezien de 
ontwikkelingen van de afgélópen jaren in het voerspoor. Het wetteli jke 
excretieforfait vertegenwoordigà'de gemiddelde fosfaatexcretie in de praktijk. 
Door hefef fèct van het voerspoor is dit.gemiddelde gedaald. Door de • 
excretieforfaits aan te passen kan éen déèl van de circa 10% lucht In het stelsel 
worden voorkomen, maar niet helemaal.. Er zullen altijd melkveebedrijven zijn die 
een lagere excretie realiseren dan het forfait, ook éls dit forfait meer In 
overeenstemming is gébracht met de huidige praktijk. 

Voorstel 6: In het nieuwe stelsel vasthouden aan staand beleid om het voerspoor 
te stimuleren; door ondernemers de ruimte te bieden hun fosfaatproductie te 
verantwoorden mét BEX. Dit heeft als consequèhtie dat ' lucht' In het stelsel wprdt 
gebracht. De sector kan hierdoor meer melkkoeien gaan-houden, zonder dat zij 
daarvoor extra grond hoeven te'verwerven of extra mest hoeven te laten 
.verwerken: Een zekere mate van.lucht in het stelsel is inherent verbonden aan .de 
kèiJze voor een stelsel met een forfaitaire rèferentie èn een bedrijfsspecifieke 
verantwoording. Voorgesteld wordt de wettelijke excretieforfaits meer In 

.overeenstemming te brengen niet de fosfaatexcretie zoals deze In de,praktijk 
wordt gerealiseerd. 

2.3.2 Overwegingen 
Lucht In het stelsel is onvermijdelijk, maar zal ook leiden tot kritiek. Immers, 
potentieel kunnen melkveehouders meer melkkoeien gaan'houden, zonder dat zij 
daarvoor vanuit dit nieuwe stelsel^aanvuNende maatregelen hoeven te treffen. 
Vooral In de pluimvee- en varkenshouderij kan dit verkeerd vallen, In die sectoren 
geldt:met de verlenging'van dé dierrechten immers een hard plafond. Groei van 
individuele bedrijven is. in die sectói-en. mogelijk, maar alleen door aanschaf Van 
dierrechten. Milieuorganisaties zullen vyijzén op de mogelijke negatievetJ' 
neveneffecten ,van een uitbreiding van het aantai melkkpeièn, zoals een toename 
van methaan," broeikasgassen,en afname van de weidegang door intensivering 
(meer koeien zonder uitbreiding grond). 

Ondernemers die een bedrijfsspeGifieke excretie realiseren die lager ligt dan het 
wettèli jke forfait hebben dit gerealiseerd door actief Ih te zetten op een efficiënt 
mineralenmanagèment (minderJnput eri een betere benutting van minéralen). Dit 
Is ten goede gekomen aan dé ohdernèmer zelf: In het kader vari het stelsel van 
gebruiksnormen is minder mestafvoer noodzakelijk en in het kader .van de 
verplichte mestvèrwerking en het nieuwè stelsel is sprake van een lager 
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fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Zo beredeneerd creëert de 'lucht' In het stelsel 
productieruimte waar geen extra grond of mestverwerking tegenover staat, maar 
deze komt wel ten goede aan die ondernemers die al actief mineralenmanagement 
op hun bedrijf hebben toegepast. 
Efficiënt mineralenmanagement is ook gunstig voor de realisatie van de doelen 
van het mestbeleid, vanwege een dalend overschot en daarmee een vermindering 
van de druk op de mestmarkt. Een toename van het aantal melkkoeien zet wel 
druk op de realisatie van overige milieudoelen. Dit geldt met name op de kortere 
termijn vanwege de te verwachten snelle toename van het aantal melkkoeien 
vanaf 1 april 2015. Uit de ex ante beleidsevaluatie van het PBL en WUR blijkt 
echter dat, met het lopende en aangekondigde milieubeleid, de verwachte 
toename van het aantal melkkoeien tot 2020 van 9% geen negatieve gevolgen zal 
hebben op de realisatie van de milieudoelen. 

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 fosfaatproducties 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 
fosfaatproductie 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. 

Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX nog te 
wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om op een lagere excretie uit te 
komen dan feitelijk het geval is. De in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer moet 
hier verandering in brengen. De kringloopwijzer ziet op de hele 
mineralenkringloop op een bedrijf en niet alleen een deel, zoals de BEX. Een te 
gunstig ingevuld BEX levert ook In de kringloopwijzer nog steeds een lage 
fosfaatexcretie op, maar verderop in de kringloop pakt dit ongunstig uit voor de 
ondernemer. In de kringloopwijzer schiet de ondernemer zich in zijn eigen voet als 
hij de BEX niet naar waarheid invult. 

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. 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. 

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 zal afnemen. Belangrijke 
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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 wordt op korte termijn geïnformeerd over het effect van de bedrijfsgebonden 
referentie. 
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1. Inleiding 
 
De veehouderij heeft nu reeds grote moeite om binnen haar milieugebruiksruimte te blijven. Milieudoelen 
op verschillende thema’s (mineralen, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof) zullen in de komende 5 tot 10 jaar 
verder aangescherpt worden. Met het afschaffen van de melkquotering per 2015 en de expiratie van het 
stelsel van dierrechten, ook per 2015, wordt de omvang van de veehouderij niet langer direct gereguleerd.  
 
Tot nu toe past de veehouderij met haar huidige omvang door inzet van veel techniek maar net binnen de 
haar toegemeten milieurandvoorwaarden. Randvoorwaarden die, onder meer vanwege EU-richtlijnen, 
verder aangescherpt zullen worden richting een maatschappelijk verantwoorde milieugebruiksruimte. De 
veehouderij kan kiezen voor een verdere groei van de veestapel met navenant kostbare inzet van techniek en 
gedetailleerde overheidsregulering. Of  zij kan kiezen voor een beperking van de omvang van de veestapel 
die het mogelijk maakt op een meer duurzame en ontspannen wijze te functioneren binnen dezelfde 
milieugebruiksruimte. 
 
P.M. 
 
 



2. Milieugebruiksruimte 
 

2.1 Inleiding 
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.  
 
Voor deze analyse kijken we naar de milieugebruiksruimte die bepaald wordt door milieudoelen voor: 

• de mineralenbelasting door bemesting met dierlijke mest (stikstof en fosfaat); 
• de ammoniakuitstoot uit stallen, beweiding, opslag en aanwending van dierlijke mest; 
• de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas); 
• de uitstoot van fijn stof. 

 
Mineralen: Richting 2015 loopt het deel van de dierlijke mest dat ter beperking van de mineralenbelasting 
buiten de landbouw moet worden afgezet op naar ca. 25%. Dit zal met steeds hogere mestafzetkosten 
gepaard gaan. De Milieubalans 2009 meldt dat de nu voorziene normen voor 2015 mogelijk nog 
aangescherpt moeten worden. Zie verder paragraaf 2.2. 
 
Ammoniak: De Milieubalans 2009 meldt dat het onzeker is of de totale ammoniakemissie uit dierlijke mest 
binnen de EU-doelen voor ammoniak blijft (NEC-plafond). Deze doelen zullen in de toekomst aangescherpt 
worden. De depositie van ammoniak op de meeste natuurgebieden in ons land is nog dusdanig hoog dat 
veel veehouderijbedrijven in en rond die gebieden in hun ontwikkeling klem zitten. Zie verder paragraaf 2.3. 
 
Broeikasgassen: De reductie van broeikasgassen in de landbouw heeft tot nu toe meegelift met het mestbeleid 
(minder lachgas uit bemeste landbouwgrond). De toekomstige verlaging zal ook moeten komen door 
reductie van methaanemissies uit mestopslagen en koeien. De daarvoor benodigde technieken zijn nog 
nauwelijks ontwikkeld en kostbaar. Daarmee zit de veehouderij nog slechts in de startfase waar het gaat om 
de ambities van het klimaatbeleid. Zie verder paragraaf 2.4. 
 
Fijn stof: P.M. Zie verder paragraaf 2.5. 
 

2.2 Mineralen 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 
gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (nationale plaatsingsruimte) 
echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 
Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Ter realisatie van doelen uit de 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zal de bemesting in de komende tien jaar verder teruggebracht 
dienen te worden. De milieugebruiksruimte wordt hiermee kleiner. Dit heeft gevolgen voor de 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Als gevolg van met name de aanscherping van de 



fosfaatgebruiksnormen in de komende 5 tot 10 jaar zal de druk op het mineralenbeleid alleen nog maar 
verder toenemen. Bij het huidige productieniveau ontstaat er in 2020 ruwweg een overschot aan fosfaat uit 
dierlijke mest op de Nederlandse markt van 50 tot 60 miljoen kg P2O5 (ter illustratie: de totale mestproductie 
van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat). Dit betekent dat voor 28 tot 34% van de 
nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te worden. Deels kan dit 
overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 miljoen kg P2O5), 
verbranding (circa 4 miljoen kg P2O5) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (circa 7 miljoen kg P2O5). Export 
van dierlijke mest is sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors toegenomen, althans op papier. 
Er is echter een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en willen ontvangen (met 
name Duitsland). Daarnaast kan je de vraag opwerpen of grootschalige export van mineralen naar het 
buitenland als duurzaam aan te merken is aangezien de mineralen voor een belangrijk deel aangevoerd 
worden van buiten Europa. 
 
De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar op 
de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan 
ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen 
kunnen oplopen tot € 20,- per kuub (figuur 1). 
 

 
 
Figuur 1: Prijs afzet dierlijke mest voor de jaren 2005 t/m 2008 (bron: LEI-BIN) 
 
De intensieve pluimveehouderij heeft voldoende alternatieven voor afzet van overschotsmest. De 
verwachting is dat deze sector in de komende 10 jaar haar volledige overschot kan afzetten in het buitenland 
of aan de pluimveemestverbranding1 (zeker als de geplande tweede installatie operationeel wordt). De 
melkveehouderij kan een groot deel van de eigen productie op eigen grond kwijt. Belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat de derogatie behouden blijft. Door de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen zal het 
noodzakelijk blijken de N/P-verhouding van de mest omhoog te krijgen om tot een maximale benutting van 
de eigen mest te komen. Dit kan door voermaatregelen en/of mestscheiding. Een eventueel overschot zal zijn 
weg vinden op de nationale markt en vooral concurreren met varkensmest. De intensieve varkenshouderij 
zal de grootste moeite hebben om overschotsmest af te zetten. Derogatiebedrijven nemen geen tot weinig 

                                                 
1 De daling van de afzetprijs voor pluimveemest in 2008 wordt toegeschreven aan de start van de 
pluimveemestverbranding op de Moerdijk. 
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varkensmest af. De varkenshouderij is afhankelijk van plaatsingsruimte in de AT-sector. Op zand wordt de 
ruimte die de gebruiksnorm dierlijke mest biedt redelijk tot goed benut, op klei is dit niet het geval (figuur 
2). De varkenshouderij zal, met dalende gebruiksnormen, alternatieve afzetkanalen dienen te vinden. 
 
In 2009 en 2010 is de export van varkensmest fors toegenomen. Onduidelijk is op dit moment hoeveel van de 
geëxporteerde varkensmest voldoet aan de eisen van Verordening 2003/2003 (hygiëniseren). De weerstand, 
vooral bij Duitse overheden, tegen de massale import van varkensmest uit Nederland is groeiende. Angst 
voor import van dierziekten en ontwrichting van de eigen (mest)markt lijkt groot. Een aantal Duitse 
Deelstaten denkt aan het stellen van aanvullende eisen aan geïmporteerde Nederlandse varkensmest. Vraag 
is of de afzet van varkensmest naar Duitsland een economisch duurzame oplossing is voor de 
varkenshouderij. 
 

 
Figuur 2: Benutting van plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat in dierlijke 
mest in 2007 (bron: CBS) 
 
Samenvattend: 
• Bij gelijkblijvend mestproductie en dalende milieugebruiksruimte (strengere bemestingsnormen) groeit 

het overschot op de Nederlandse markt naar 50 tot 60 miljoen kilogram fosfaat in 2020; 
• De afzet buiten de Nederlandse landbouw bedroeg in 2009 circa 40 miljoen kilogram fosfaat; 
• De pluimveehouderij en melkveehouderij hebben waarschijnlijk voldoende afzetmogelijkheden voor 

overschotsmest. De varkenshouderij zal nieuwe afzetkanalen moeten aanboren; 
• De export van varkensmest staat onder druk. Duitsland denkt aan het stellen van aanvullende eisen. 

2.3 Ammoniak 
Het Nederlandse ammoniakbeleid wordt bepaald door een bindende EU-doelstelling voor de 
ammoniakemissie in 2010 (NEC-doelstelling2). Daarnaast geldt gebiedsgericht depositiebeleid om de invloed 
van bronnen van ammoniak dichtbij natuurgebieden te reduceren. 
 
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 
                                                 
2 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 



stallen. De grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De ammoniakemissie die 
samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het meest afgenomen van alle 
diercategorieën (Figuur 2). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste bron van ammoniak. De 
emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal koeien tot 2008 is afgenomen, 
maar vooral omdat koeien minder in de wei staan of zelfs permanent op stal worden gehouden. De toename 
van de veestapel in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de 
afname van de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij 
de stal- en weide-emissie door de grotere veestapel3. 
 
Bij een groei van de melkveesector van 8% in 2015 zal de ammoniakemissie in Nederland naar verwachting 
ongeveer gelijk zijn aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 zal echter een strengere NEC-doelstelling 
worden opgelegd. Deze NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden 
gerealiseerd als de melkveehouderij 10% of meer groeit. Toch zal de ammoniakemissie voor de totale 
landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de emissiearme huisvesting die wordt toegepast in de 
varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat betreft ammoniak is dan ook dat de NEC 
doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden, maar die van 2020 niet. Ook de ammoniakdepositie op de 
natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer ammoniakdepositie dan de kritische waarde 
die voor deze natuur opgesteld is 4. 
 
Relevante doelen Ammoniak: 
• NEC 2010: 128 kton (totaal) (aandeel landbouw +/- 114 kton) 
• NEC 2020: nog vast te stellen 
• Maximale depositie Natura2000: nog vast te stellen   
 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Landbouwhuisdieren - 
rundvee 

134.300.000 92.930.000 69.220.000 58.300.000 56.420.000 58.140.000 58.470.000 

Landbouwhuisdieren - 
varkens 

68.320.000 52.420.000 38.160.000 32.820.000 35.080.000 35.850.000 30.970.000 

Landbouwhuisdieren - 
pluimvee 

21.070.000 20.680.000 20.770.000 17.010.000 15.040.000 14.220.000 16.250.000 

Kunstmest 13.510.000 12.820.000 11.110.000 11.870.000 13.250.000 12.000.000 12.000.000 
Landbouwhuisdieren - 
overige dieren 

623.1 886.8 1.027.000 1.152.000 1.100.000 1.151.000 1.243.000 

Landbouwbedrijven 
(SBI:0) 

    27.71 30.59 27.61 29.31 29.31 

Landbouw - totaal 237.800.000 179.700.000 140.300.000 121.200.000 120.900.000 121.400.000 119.000.000 
 
Om de NEC-doelstelling voor 2020 te kunnen realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig. Vooral in de 
melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de melkveehouderij kunnen 
botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige melkveestallen worden beter 
geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om meer 
koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden. Dit gaat in tegen de 
maatschappelijke behoefte van ‘koe in de wei’. 

2.4 Broeikasgassen 
In het kader van het programma Schoon en Zuinig heeft het kabinet zich voorgenomen om: 

                                                 
3 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-publicatienummer 
500081015 
4 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



• De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 tot 30% te verminderen vergeleken met 1990 (afhankelijk 
van internationale ontwikkelingen). 

• Het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  
• Het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale 

energiegebruik.  
Internationaal is Nederland, via het Kyoto-protocol verplicht om de broeikasgassen in 2012 met 6 procent te 
verminderen (t.o.v. niveau 1990). De Milieubalans 2009 meldt dat de Nederlandse landbouw voor 11 % 
bijdraagt aan de nationale broeikasgasemissie. Voor de veehouderij gaat het daarbij vooral om de overige 
broeikasgassen methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 
landbouwgrond. Er zijn geen aparte verplichte beleidsdoelen voor de reductie van broeikasgassen uit de 
landbouw. Wel heeft de overheid op vrijwillige basis in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
afspraken gemaakt met de sector die neer komen op het realiseren van een evenredige bijdrage door de 
landbouw aan de beleidsdoelen van het programma Schoon en Zuinig. 
 
De totale broeikasgasemissie uit de landbouw was in 2006 met 18% gedaald ten opzichte van het 
referentiejaar 1990. Deze reductie is vooral een gevolg van een lagere lachgasemissie uit bemeste bodems als 
gevolg van het aangescherpte mestbeleid. De methaanemissie is slechts met enkele procenten gedaald als 
gevolg van minder vee. De verdere verlaging van methaanemissies is afhankelijk van de wijze waarop (de 
mestopslagen bij) stallen worden ingericht en van het beïnvloeden van pensfermentatie bij koeien. Het eerste 
zal gedeeltelijk mee kunnen liften met maatregelen om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Het 
beïnvloeden van pensfermentatie vergt aangepast veevoer. De benodigde technieken bevinden zich nog in 
een beginnend ontwikkelingsstadium, zijn vaak kostbaar en deels nog onbewezen. 
 
De veehouderij is zich pas sinds kort bewust aan het worden van hun rol in het klimaatvraagstuk. Om deze 
bewustwording te bevorderen en om de ontwikkeling van maatregelen te bevorderen is er het Reductieplan 
Overige Broeikasgassen. Hiermee is het klimaatbeleid voor de veehouderij duidelijk nog in de startfase. 
 
In de CLM-studie naar de gevolgen van het wegvallen van het melkquotum is ingeschat dat de 
broeikasgasemissies uit de melkveehouderij in 2015 ten opzichte van de huidige emissie nog niet 
substantieel verminderd zullen zijn. De bereikte reducties zullen ongeveer te niet worden gedaan door de 
emissieverhoging als gevolg van de ingeschatte 8% groei van de melkveestapel. 

2.5 Fijn stof 
 
 

2.6 Conclusies 
 
 



3. Dierenwelzijn en omvang veehouderij 
 
In hoofdlijnen gaat het bij het dierenwelzijnsbeleid om drie maatregelen die gericht zijn op het beter 
tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften en gedrag van de dieren: 
1. het vergroten van het leefoppervlak van de dieren in de stallen (meer ruimte); 
2. het gebruik van stro als afleidingsmateriaal om te kunnen wroeten en scharrelen;  
3. het bieden van de mogelijkheden van buitenuitloop en weidegang. 

3.1  Ruimer leefoppervlak per dier 
Verwacht wordt dat de eisen voor het leefoppervlak van de dieren de komende jaren worden aangescherpt, 
ofwel via EU- of nationale wetgeving of via marktwerking (diervriendelijke producten die voldoen aan de 
bovenwettelijke welzijnseisen van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming).  
 
Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat in de huidige stallen minder dieren gehouden zullen kunnen 
worden. De wet- en regelgeving is voor de grote veehouderijsectoren verschillend: 
• melkvee:  AMvB-welzijn melkveehouderij is in voorbereiding. Bevat o.a. ruimere 

leefoppervlaktenormen. 
• varkens:  per 2013 is in heel de EU voor dragende fokzeugen de groepshuisvesting verplicht, betekent 

o.a. meer leefoppervlak per dier. Voor vleesvarkens gaat NL, in afwijking van de EU, de 
leefoppervlaktenorm per 2013 licht aanscherpen; verdere aanscherping zal plaatsvinden in afwachting 
van de aanpassing van de Europese welzijnsrichtlijn voor varkens (voorzien in 2014 met waarschijnlijk 
ruime overgangstermijnen). 

• Pluimvee:  de leefoppervlakte per legkip neemt per 2012 toe door het verbod op de legbatterij. Voor de 
alternatieve systemen (scharrel, vrije uitloop, biologisch) gelden Europese normen voor de 
leefoppervlakte, die strenger zijn dan van de kooien. Voor vleeskuikens treedt eind 2010 de Europese 
welzijnsrichtlijn in werking. De gemiddelde bezetting moet dan terug van 45 kg/m2 naar maximaal 42 
kg/m2. 

Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 
uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok).  
 
Daarnaast is er een toenemende tendens dat supermarkten, foodservice en cateraars, inspelend op de 
consumentenvraag en hun streven zich te onderscheiden, in toenemende mate vragen om dierlijke 
producten met extra welzijnsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen met een 
meerprijs voor de gemaakte meerkosten. Deze eisen hebben o.a. betrekking op een grotere leefruimte voor 
de dieren. Voorbeelden zijn het 1-ster varkensvlees dat medio 2011 in alle AH-winkels het gangbare 
varkensvlees zal vervangen; de sterke groei van de afzet van scharrelpluimveevlees bij AH en andere 
retailers. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal dit ertoe leiden dat er in een deel van de huidige stallen 
minder dieren gehouden worden.  
 
Een tweede gevolg van ruimere leefoppervlaktenormen is dat het NH3-emissie per dierplaats toeneemt. In 
de gesloten stalsystemen van de varkens- en de pluimveehouderij betekent dit dat er verdergaande 
maatregelen moeten worden genomen om binnen de normen van het Besluit ammoniak huisvesting te 
blijven: toepassen van luchtwassers op een groter deel van het varkensbedrijf (saldering) en verdergaande 
mestdroogtechnieken in de pluimveehouderij.  
In de melkveehouderij wordt vrij algemeen (80%) weidegang toegepast. In de weide treedt een lagere NH3-
emissie op dan bij de huidige stalsystemen. Winst zal moeten worden geboekt bij de stalsystemen, maar dan 
ontstaat het dilemma van de weidegangemissie.  

3.2  Gebruik van stro 
Ten algemene leidt het gebruik van stro/strooisel tot een grotere emissie van fijn stof. De grootste 
knelpunten liggen hier in de pluimveesector. Technieken zijn in voorbereiding en gereed voor introductie en 



uittesten in de praktijk. In de varkenssector biedt het gebruik van gecombineerde luchtwassers 
mogelijkheden om fijn stof emissies terug te brengen. 

3.3 Buitenuitloop en weidegang 
Vanuit een oogpunt van imago, maatschappelijk draagvlak en wellicht dierenwelzijn is er een toenemende 
tendens om dieren ook deels buiten te houden en weidegang te bieden. Deze ontwikkeling wordt vooral 
vanuit de markt aangestuurd (duurzame marktsegmenten met Beter Leven kenmerk van de 
Dierenbescherming). Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de ammoniak- en geuremissies toenemen en 
dat het moeilijker wordt om te voldoen aan de wettelijke emissienormen per dierplaats. De situatie is 
verschillend voor de varkens- en pluimveehouderij. In de varkenshouderij worden, behalve in de 
biologische varkenshouderij, nauwelijks varkens buiten gehouden. Vanwege de gezondheidsrisico’s en de 
grotere milieu-emissies wordt hier de komende jaren geen grote ontwikkeling verwacht. De sector zal vooral 
zoeken naar welzijnsverbeterende maatregelen in gesloten maar transparante stalsystemen (daglicht, veel 
glas etc.). 
 
In de pluimveehouderij is het houden van kippen in de buitenuitloop (overdekte uitloop of vrije uitloop) al 
meer ingeburgerd. De gezondheidsrisico’s (risico op besmetting met vogelgriep) blijven bestaan en worden 
kritisch gevolgd door de sector. Milieutechnisch gezien levert de buitenuitloop op pluimveebedrijven 
nauwelijks een bijdrage. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) (mei 2009) is vastgelegd dat bij het 
toetsen van milieuvergunningen voor pluimveebedrijven met een vrije of overdekte uitloop de 
ammoniakemissie uit deze uitloop verwaarloosbaar klein is en dat hiermee geen rekening hoeft te worden 
gehouden. Vanuit milieuoogpunt is er geen belemmering voor het houden van kippen in een uitloop. 
In de melkveehouderij wordt weidegang nog steeds vrij algemeen toegepast. 
 
Beweiding heeft een aantal effecten op het milieu. Minder beweiding leidt tot lagere mineralenverliezen en 
lagere mineralenoverschotten, met name voor stikstof, maar ook voor fosfaat. Het belangrijkste verschil 
tussen beweiding en het gehele jaar opstallen is de plaats waar de mest en urine terechtkomen: deels in de 
weide of alles in de stal. In de weide deponeert het vee mest en urine met een grote hoeveelheid op een klein 
oppervlak (puntbelasting), waardoor de mineralen hier niet of in ieder geval niet op korte termijn benut 
kunnen worden en de kans op verliezen groter is. Mest en urine opgevangen in de stal kan men als meststof 
gebruiken. De mineralen kunnen dan beter benut worden en de aanvoer van (kunst)meststoffen kan 
verkleind worden bij een gelijkblijvende opbrengst. Bij volledig opstallen kan op deze wijze de aanvoer van 
stikstof met circa 50 kg per ha per jaar dalen. Daarnaast heeft beweiding effect op de vorm van de 
stikstofverliezen. Bij beweiding vindt meer nitraatuitspoeling en denitrificatie plaats en is ook de emissie van 
lachgas groter, terwijl bij het opvangen van mest en urine in de stal en het uitrijden de vervluchtiging van 
ammoniak groter is. Afhankelijk van de ruwvoervoorziening op een bedrijf en van de gemaakte keuzen bij 
de uitvoering van het beweidingsysteem kan het effect van beperking van de beweiding op de totale 
stikstofverliezen per geval sterk verschillen. Algemeen geldt dat een beperking van de beweiding altijd de 
mogelijkheid biedt tot verlaging van de totale stikstofverliezen5. 
 
De laatste jaren stabiliseert de volledige of gedeeltelijke weidegang zich op 80% (strookt niet met gegevens 
LEI! Zie tabel 1). Schaalvergroting kan aanleiding zijn om af te zien van weidegang. Sinds een aantal jaren 
fungeert de Stichting Weidegang (waarin diverse ketenpartijen en de dierenbescherming zijn 
vertegenwoordigd) als pleitbezorger en stimulator van weidegang. 
 
Beweidingssysteem (% koeien) 2006 2007 2008 
Koeien volledig op stal 20 23 30 
Beperkte weidegang 57 55 51 
Onbeperkte weidegang 23 22 19 
Tabel 1: Ontwikkeling weidegang 2006-2008 (bron: LEI-Binternet) 
   

                                                 
5 ASG, Weidegang in beweging, PraktijkRapport Rundvee 81, november 2005 



3.4 Conclusies: 
• Bij het aanscherpen van de leefruimtenormen per dier zullen er minder dieren binnen de huidige stallen 

gehouden kunnen worden. 
• Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 

uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok). De mate waarin dat zal optreden is 
afhankelijk van marktperspectieven en de aanwezige financieringscapaciteit.  

• De technieken zijn aanwezig om de extra milieu-emissies per dierplaats bij een grotere leefoppervlakte 
binnen de wettelijke normen te houden (luchtwassers varkenshouderij, droogtechnieken 
pluimveehouderij).  

• Vanwege de gezondheidsrisico’s zal er naar verwachting geen grote ontwikkeling zijn naar 
buitenuitloop voor varkens. Voor pluimvee zijn er geen belemmeringen vanuit milieuoogpunt voor het 
houden van kippen in een uitloop. Uit oogpunt van maatschappelijk draagvlak scoort weidegang zeer 
positief en draagt op diverse punten bij aan een verhoogd dierenwelzijn. Op termijn kan stalhuisvesting 
leiden tot een lagere NH3-emissie dan weidegang.  



4. Effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel 

4.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten 
In discussies over een eventuele krimp van de Nederlandse veestapel wordt regelmatig de vraag gesteld of 
we op niet hiermee de ongewenste effecten van onze veehouderij naar het buitenland exporteren (‘eigen 
stoepje schoonvegen”). Deze paragraaf verkent een aantal overwegingen die in deze discussie gehanteerd 
kunnen worden. De tekst is deels gebaseerd op een PBL-LEI-onderzoek uit 2007 van het door Milieudefensie 
bij de Tweede Kamer ingediende burgerinitiatief “Stop fout vlees”. Hierbij stelde Milieudefensie voor om de 
Nederlandse intensieve veehouderij te halveren. 
 
Die hieronder opgesomde overwegingen richten zich op  de buitenlandse milieu- en ruimte-effecten van een 
beperking van de Nederlandse veestapel. Overwegingen: 
• Bij een gelijkblijvende vraag naar vlees en zuivel zal een krimp  van de Nederlandse veestapel altijd 

leiden tot een groei van veehouderij elders. Aangezien de Nederlandse veehouderij zich vrijwel 
uitsluitend richt op de West-Europese markt, zal die verplaatsing van de productie zich vrijwel geheel 
richten op West-Europa. 

• De lokale emissies van stikstof, fosfaat en ammoniak zullen met de productie meeverhuizen. Echter , die 
emissies zijn voor wat hun ecologische gevolgen gebonden aan Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn 
Water,Nitraatrichtlijn,  Natura 2000). Terwijl het realiseren van de met deze richtlijnen gewenste 
milieukwaliteit vanwege de hoge veedichtheid in ons land moeilijk is, is dat in veel andere EU-regio’s 
makkelijker. Daarnaast geldt voor de grotere bedrijven overal de IPPC-richtlijn, die toepassing van ‘best 
beschikbare’ emissiereductietechnieken voorschrijft. 

• Ten opzichte van andere Europese landen gebruikt de Nederlandse veehouderij meer soja per kg 
product (ca 20% meer dan Europees gemiddeld).  Een verplaatsing van Nederlandse veehouderij naar 
elders in Europa zal daardoor een beperkte verlaging  van het Europees gebruik van soja tot gevolg 
hebben. Dit leidt tot een kleiner ruimtebeslag in de sojaproducerende landen. Echter in Europa leidt het 
tot extra ruimtebeslag voor veevoerproductie. Per saldo is de mondiale verandering in ruimtebeslag 
nihil. Tegelijkertijd draagt het wel bij aan de doelstelling om veehouderij meer te baseren op regionale 
West-Europese voer-mest kringlopen. Tevens is het voor de EU makkelijker om duurzaamheid te 
realiseren bij in Europa geproduceerd veevoer dan bij veevoer uit andere delen van de wereld. 

• Met een verplaatsing van de veehouderij verhuizen ook de aan veehouderij verbonden 
broeikasgasemissies mee. Voor Nederland draagt dit bij aan het realiseren van het nationale plafond 
voor deze emissies. Aangezien andere EU-landen ook gebonden zijn aan nationale quota, zullen zij de 
extra emissie moeten compenseren met extra maatregelen binnen de veehouderij of in andere sectoren. 

• Nederland heeft vanuit mondiaal perspectief gezien een veehouderij met een uitzonderlijk hoge 
productie-efficiency (veel productie per kg veevoer) en milieuefficiency (weinig emissies per kg 
product). Verplaatsing van deze veehouderij  naar minder efficiënte regio’s zou daarom tot meer 
ruimtebeslag en meer milieuemissies kunnen leiden. Terwijl juist vanwege de groeiende vraag naar 
voedsel gestreefd wordt naar een mondiale landbouw die efficiënter met ruimte en milieu omgaat. 
Hoewel bovenstaand effect er is, zij het zeer beperkt, vindt ik een andere overweging relevanter. Waar 
we wereldwijd een intensievere landbouw nodig hebben, zijn we in ons land qua intensiteit inmiddels 
voorbij het optimum gegroeid. Ondanks de hoge milieuefficiency levert de Nederlandse veehouderij 
door haar hoge veedichtheid een (veel) te hoge belasting op van bodem, water en biodiversiteit in de 
Nederlandse delta. Wanneer we die veedichtheid iets terugdringen (grootorde waarschijnlijk ca. 15%, 
effect op wereldvoedselproductie nihil), komt een Nederlandse veehouderij in zicht die een hoge 
efficiency wel weet te combineren met een ecologisch verantwoord samengaan met de haar omringende 
ecosystemen. Met de aldus verkregen kennis over een dergelijke duurzame veehouderij kan Nederland  
als gidsland dienen voor anderen. 



4.2 Economische effecten 
In opdracht van het ministerie van VROM heeft het LEI een studie (quick scan) verricht naar de 
(sociaal)economische effecten van een krimp van de veehouderijsector 6. De twee vragen die in deze studie 
aan de orde kwamen waren: 
1. Welke productiebeperking moet gerealiseerd worden om tot een evenwicht op de mestmarkt te komen; 
2. Welke stakeholders hebben economisch voordeel en welke hebben een economisch nadeel bij een 

krimp. 
 
Onder evenwicht op de mestmarkt werd in deze studie verstaan een mestproductie waarbij alle rundvee- en 
alle varkensmest nationaal geplaatst kan worden. Voor pluimveemest zijn voldoende afzetkanalen 
beschikbaar (export, verbranding) zodat het voor deze sector niet noodzakelijk is om nationaal alle mest te 
kunnen plaatsen. Volgesn LEI is er, op basis van de huidige inzichten, in de periode 2015-2020 geen 
afzetruimte voor 50 miljoen kilogram stikstof en 21 miljoen kilogram fosfaat uit rundvee- en varkensmest. 
LEI heeft twee scenario’s onderzocht: 
1. Krimpscenario A: Een proportionele krimp in verschillende diercategoriën waarbij de handel in 

fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde regio is toegestaan; 
2. Krimpscenario B: Een productiebeperking door het instellen van een plafond voor de productie van N/P 

waarbij de handel in fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde 
regio is toegestaan. 

 
In scenario A is een proportionele krimp van van de veestapel van 19,5% noodzakelijk om evenwicht op de 
mestmarkt te krijgen. In scenario B gaat om een krimp van 12% in het aantal melk- en kalfkoeien, 30% in het 
aantal fokvarkens en 35% in het aantal vleesvarkens. 
 
Het totale saldo uit de akkerbouw en veehouderij daalt in scenario A mogelijk met 15% ofwel € 725 miljoen 
en in scenario B mogelijk met 8% ofwel € 372 miljoen. De verschillen per sector zijn groot. Scenario A is 
vooral nadeling voor de melkveehouderij en de vleeskalverenhouderij omdat in dit scenario fosfaatquota 
niet verhandelbaar zijn tussen sectoren. Scenario B is vooral voor de vleesvarkenshouderij ongustig gezien 
de relatief hoge prijs voor fosfaatquota. De akkerbouw loopt vooral inkomsten mis uit mestacceptatie 
waardoor het saldo in beide scenario met circa 4% ofwel € 60 miljoen daalt. In de studie is niet gekeken naar 
het effect van een krimp van de veestapel op mogelijke besparingen op milieu-investering op de thema’s 
ammoniak, broeikasgassen en fijn stof. 
 
In scenario A daalt het inkomen van een melkveebedrijf met gemiddeld € 12.800,- en in scenario B met € 
5.300,-. In scenario A daalt het aantal arbeidsplaatsen in de keten en onder stakeholders met maximaal 39.000 
(waarvan 7.000 in de primaire sector). De netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 2,3 miljard. In 
scenario B daalt het aantal arbeidsplaatsen met maximaal 32.000 (waarvan 5.000 in de primaire sector). De 
netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 1,9 miljard.  

4.3 Conclusies 

                                                 
6 LEI, Economische gevolgen van een krimp van de veestapel; Quick scan naar winnaars en verliezers, LEI-
rapport 2010-010, maart 2010. 



5. Legitimering beperking omvang veehouderij 

5.1 Historie 
Het dierrechtenstelsel dat momenteel in de Meststoffenwet is opgenomen, is stapsgewijs geïntroduceerd. 
 
De eerste stap bestond uit de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 1985. Met die wet 
werden voor het eerst beperkingen gesteld aan de productie van mest. In de memorie van toelichting7 werd 
de reden daarvoor aangegeven: Indien niet tot de voorgestelde maatregelen wordt gekomen zal de omvang van de 
mestproblematiek, welke inmiddels reeds onaanvaardbare vormen heeft aangenomen, nog verder toenemen. Genoemd 
kunnen worden ophoging van mineralen en zware metalen in de bodem en verontreinig ing van het grondwater (p.8). 
Primair een mineralen- en zware metalenprobleem dus. Met de introductie van de nieuwe Meststoffenwet in 
1987 werd de regeling van mestproductierechten, door middel van een (tweede) nota van wijziging8, 
overgeheveld naar die wet.  
 
De tweede stap was de introductie van varkensrechten in 1998 met de Wet herstructurering varkenshouderij 
(Whv). De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel was de uitbraak van klassieke varkenspest in 
1997. In een brief van 10 juli 1997 9 ging de toenmalige minister van LNV, Van Aartsen, in op de n.a.v. deze 
varkenspest noodzakelijk gebleken herstructurering van de varkenshouderij. Daarbij werd een aantal 
maatregelen aangekondigd om de varkenshouderij te herstructureren op het gebied van dierenwelzijn, 
diergezondheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste maatregel was de introductie van een 
stelsel van varkensrechten. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Whv 10 werd nader 
ingegaan op de doelstellingen van de introductie: De maximering van het aantal varkens door invoering van een 
systeem van varkensrechten dient ter verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van het milieu. Daarbij draagt 
het stelsel overigens bij aan een – versnelde – realisatie van aangescherpt beleid op het vlak van dierenwelzijn (p. 3). 
Primair milieu dus, en secundair dierenwelzijn. De milieudoelstelling werd nog gepreciseerd: Het in het 
onderhavige wetsvoorstel neergelegde stelsel van varkensrechten, houdende een maximering van de aantallen varkens 
die op de bedrijven worden gehouden, dient primair om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en 
handhaving van de aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen naar het milieu in het 
kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (p. 3-4). Verder werd een verbinding gelegd met 
ammoniak: bedrijven die varkensrechten verwe[r]ven zullen direct moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor 
stallen, welke worden gesteld krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij (p. 5).  
 
De derde stap bestond uit de introductie van pluimveerechten in de Meststoffenwet in 2001. Hiermee werd 
een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag 
worden gehouden. Dit plafond kwam voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. In de 
memorie van toelichting11 werd daarvoor de volgende reden opgegeven: De met deze groei [van de 
pluimveestapel] gepaard gaande toename van de mestproductie vormt een bedreiging voor de realisatie van de nationale 
doelstellingen in het kader van het mestbeleid, zoals deze zijn neergelegd in de Integrale Notitie mesten ammoniakbeleid 
(kamerstukken II, 1995/96, 24 445, nr. 1; hierna: Integrale Notitie). Zij vormt daarnaast een bedreiging voor de 
effectuering van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 
december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreinig ing door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 
375), de zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn. 
 
De vierde stap ten slotte was de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten). Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten eveneens 
                                                 
7 Kamerstukken II 1984/85, 18 695, nr. 3. 
8 Kamerstukken II 1985/86, 18 271, nr. 11. 
9 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
10 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3. 
11 Kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 3. 



in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel van varkens- en 
pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest mede in het licht 
worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat en stikstof 
in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting12 meldde daarover het volgende: Het 
systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het 
«volume» – van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 
gebruiksbeperkingen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt 
gevormd door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik (p. 3-4). Voor varkens en pluimvee werd 
de voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de verwachte forse toename van 
aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee kon het productierecht vervallen 
doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. De overige diercategorieën waren beperkt in 
omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en marktperspectieven. 

5.2 Periode na 2015 
Zoals uit het bovenstaande blijkt hield de introductie van mestproductierechten verband met meerdere 
doelen. Uiteraard was er het milieubelang, maar ook het dierenwelzijn werd als doel genoemd. Binnen het 
milieubelang werden meerdere aspecten genoemd: naast de in de Meststoffenwet geregelde fosfaat en 
stikstof ook zware metalen en ammoniak. Het zou daarom te beperkt zijn om het stelsel van 
productierechten alleen maar te zien als een instrument van en voor realisering van de fosfaat- en 
stikstofdoelen van de Meststoffenwet. Mest heeft meerdere schadelijke milieueffecten als er te veel van is: 
b.v. ook CO2-uitstoot en fijn stof. Voor al deze milieuaspecten is een ‘gebruiksruimte’ bepaald, ofwel 
landelijk, ofwel Europees, ofwel internationaal. Naast de melkquotering kent de Meststoffenwet als enige 
een volumebeperkend instrument, dat op zijn minst ondersteunend werkt voor het behalen van al deze 
milieudoelen. Voor een beslissing over het voortzetten van het stelsel moeten dus ook al deze milieudoelen 
die buiten de Meststoffenwet zijn opgenomen, in beschouwing worden genomen. Datzelfde geldt ook voor 
het dierenwelzijn, dat blijkens (de memorie van toelichting bij) de Whv ook een nevendoel was van de 
introductie van varkensrechten. 
 
Nog aanvulling noodzakelijk met kijk op legitimering van beperking omvang veehouderij in de toekomst. 
Onderstaande tekstblok uit notitie Rudolf Haije kan daarbij wellicht richting geven. 
 
Generieke beperking omvang veehouderij 
• Vorm: systeem van productierechten à la varkens- en pluimveerechten 
• Essentiële aandachtspunten: 

- overvaltechniek ter voorkoming van anticipatie (aanhaken bij bedrijfssituatie op datum 
aankondiging maatregel); 

- vergt wet in formele zin 
- motivering noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit maatregel, waarbij: 

> motivering moet worden gevonden in doelstellingen van dwingend algemeen belang die niet 
worden nagestreefd door marktordening (natuur/milieu, gezondheid, welzijn) en moet duidelijk 
maken dat voor zover sprake is van verstoring van de marktordening de maatregel niet verder 
gaat dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen 
> rekening moet worden gehouden met de bijdrage van de onderscheiden sectoren aan de op te 
lossen problematiek 
> de motivering moet ook zeker stellen dat ten aanzien van individuele veehouders de ‘fair 
balance’ en daarmee het eigendomsrecht (EVRM) niet wordt geschonden (dat speelt nog sterker 
als sprake is van inperking van vermogensrechten zoals de bestaande varkens- en 
pluimveerechten) 

- adequate hardheidsregeling, mede ter verzekering proportionaliteit en fair balance; bij voorkeur 
– ter voorkoming beroepszaken – categoriale regeling en geen individuele besluiten 

- adequate registratie rechten en handel in rechten (blijvende uitvoeringslasten) 
- handel betekent dat de rechten vermogenswaarde krijgen: ter voorkoming van problemen bij 

het eventueel verder in de toekomst schrappen van de rechten (onteigening / 
nadeelscompensatie) in wetgeving duidelijk maken dat de rechten niet voor de eeuwigheid 

                                                 
12 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 



worden ingesteld: expiratiedatum en evaluatiemoment (ook van belang voor fiscale 
afschrijving) 

 
 



Bijlage 1: Economisch belang veehouderijketens 
 
Totale agrocomplex 
De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2007 bedroeg 47,8 mld. euro. Dit 
is bijna 10% van de nationale economie. De werkgelegenheid van het totale agrocomplex bedroeg in het 
genoemde jaar 673.000 arbeidsjaren, 9,9% van de nationale werkgelegenheid. Het totale agrocomplex is 
onder te verdelen in een deel dat gebaseerd is op buitenlandse grondstoffen en een deel dat gebaseerd is op 
binnenlandse grondstoffen. Het complex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen vertegenwoordigt 5,1% 
van de nationale economie (toegevoegde waarde) en 5,8% van de nationale werkgelegenheid  
 

 Bruto toe- voegde waarde Werkgelegenheid  
 (factorkosten, mld euro) (1000 arbeids- jaren) 
     
 2001 2007 2001 2007 
Gehele 
agrocomplex 

40,5 47,9 717 672 

Aandeel in NL 
economie 

10,2% 9.6% 10,8% 9,9% 

     
1) hoveniers, 
agrarische 
dienstverlening 
en bosbouw 

3,7 4,0 75 64 

Aandeel in NL 
economie 

0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 

     
2) agrocomplex, 
buitenlandse 
grondstoffen 

15,3 18,3 226 218 

Aandeel in NL 
economie 

3,85 3,75 3,4% 3,2% 

     
3) agrocomplex, 
binnenlandse 
grondstoffen 

21,5 25,6 416 390 

Aandeel in NL 
economie 

5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 

waarvan:     
a) primaire 
productie 

7,6 8,0 184 169 

b) verwerking 3,2 4,4 50 42 
c) toeleverende 
industrie 

8,1 9,9 137 130 

d) distributie 2,6 3,2 45 50 
Tabel 1:  Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex 2001 en 2007 
 
Agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen.  
Het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen bestaat enerzijds uit plantaardige deelcomplexen 
en anderzijds uit veehouderijcomplexen (tabel 2).  
 
 

 Toegevoegde waarde  Werkgelegen- heid 



 2001 2007 2001 2007 
Akkerbouw 18,1 19,6 15,9 16,9 
Glastuinbouw 21,3 21,8 16,4 16,5 
Opengrondtuinbouw 7,9 9,0 9,7 10,7 
Grondgebonden 
veehouderij 

28,8 30,1 36,1 35,5 

Intensieve veehouderij 23,9 19,5 22,0 20,5 
Totaal 100 100 100 100 

Tabel 2:  Aandeel (%) van deelcomplexen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het 
Nederlandse agrocomplex (gebaseerd op binnenlandse grondstoffen), 2001,2007 
 

Deelcomplex Toegevoegde waarde (mrd 
euro) (aandeel in nationaal 

totaal) 

Werkgelegenheid 
(000 arbeidsjaren) (aandeel in 

nationaal totaal) 
Akker- en 
tuinbouwcomplexen 

12,5 (2,5%) 174,8 (2,6%) 

Grondgebonden 
veehouderijcomplex 

7,7 (1,5%) 138,5 (2,1%) 

Intensieve 
veehouderijcomplex 

5,0 (1,0 %) 79,9 (1,2%) 

Totaal 25,6 (5,1%) 390,0 (5,8%) 
Tabel 3: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van deelcomplexen op basis binnenlandse grondstoffen 
en aandelen in nationale economie 
 
Import- en export 
• De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2008 bijna 368 mrd. euro; de invoer bedroeg 332 mrd. euro, 

waardoor het handelsoverschot uitkwam op 35,7 mrd. euro.  
• Twee derde van dit handelsoverschot (23,6 mrd. euro) is toe te schrijven aan de agrarische handel, 

waarvan ongeveer een derde deel voor rekening komt van de veehouderijcomplexen. 
• De Nederlandse vleesexport bedroeg 6,9 miljard euro in 2008, en de vleesimport 3,5 miljard euro. De 

export van zuivel was 5,3 miljard euro in 2008, tegenover een import van 2,6 miljard euro. 
 
Kernpunten: 
• De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie is nauw met elkaar verbonden. 

De productie is alleen mogelijk door de aanvoer van grondstoffen (veevoer, bouw van stallen, gas/elektra, 
dieren, eieren) en door financiële en zakelijke dienstverlening. Het hele scala aan directe en indirecte 
activiteiten in relatie tot de Nederlandse land- en tuinbouw vormt het Nederlandse agrocomplex.  

• Naast de primaire land- en tuinbouwsectoren omvat het agrocomplex de verwerkende industrie, de 
distributie, de agrarische dienstverlening (adviseurs etc.) en de toeleverende industrie (veevoer, 
kunstmest, energie).  

• Het Nederlandse agrocomplex maakt, gemeten in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, circa 
10% uit van de Nederlandse economie. NB: De toegevoegde waarde is het inkomen dat in het 
productieproces wordt gevormd. Dit inkomen is beschikbaar voor de beloning van de inzet van 
productiefactoren (arbeid, kapitaal). 

• Het grondgebonden en intensieve veehouderijcomplex (primair, toelevering, verwerking, distributie) 
dragen voor circa 50% bij aan de toegevoegde waarde. Voor de werkgelegenheid is deze bijdrage circa 
55%. 

• De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex groeide van ruim 40 miljard in 2001 naar bijna 48 
miljard euro in 2007. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie in deze periode 
toenam met een kwart, daalde het aandeel van het agrocomplex in de Nederlandse economie tot 9.6%. Dit 
komt vooral door het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten bij de 
gemiddelde prijsstijging (en niet door dalende volumes).  

 



Economisch perspectief veehouderijketens 
• De kostprijspositie van de primaire varkens- en pluimveehouderijsector in Nederland ten opzichte van 

andere belangrijke EU-productielanden is goed. Beide sectoren bevinden zich in de kopgroep, ondanks de 
hoge milieukosten (mestafzetkosten, ammoniak, kosten dierrechten). De komende jaren wordt een 
verslechtering van de kostprijspositie verwacht door aanscherping van milieumaatregelen. Het recente 
besluit om eenzijdige Nederlandse aanscherping van de welzijnsmaatregelen voor de 
vleesvarkenshouderij uit te stellen, heeft een zeer positieve invloed op de kostprijspositie van de NL 
varkenshouderij. 

• De NL varkens- en pluimveehouderij heeft haar sterke economische positie te danken aan 
vakbekwaamheid (goed opgeleide ondernemers), ondernemerszin en een sterk ontwikkeld agribusiness 
complex (sterke veevoersector die relatief goedkoop veevoer kan maken, sterke positie verwerkende 
industrie (VION, Frieland/Campina, Plukon, Storteboom), stallenbouwers, adviseurs, banken) en een 
goede kennis- en infrastructuur (WUR, Food Valley).  

• De sterke kostprijsgedrevenheid van de Nederlandse varkens- en pluimveesectoren is niet uniek voor 
Nederland, maar geldt voor de hele Europese Unie. Zij is een gevolg van de marktvraag en marktprikkels 
van de verwerkende industrie én vooral de retail naar zo goedkoop mogelijke anoniem geproduceerde 
dierlijke producten. De retail wil zo goedkoop mogelijk overal haar producten kunnen inkopen. Op dit 
moment is bij de retail en de verwerkende industrie een verandering te bespeuren. De marktleider in 
retailland (AH) wil zich gaan onderscheiden van andere retailers door duurzame producten aan te bieden 
(Puur en Eerlijk merk). Het besluit van AH om medio 2011 het gangbaar geproduceerde varkensvlees te 
vervangen door 1-ster varkensvlees is een belangrijke stap, die ook door andere retailers gevolgd zal 
worden. De primaire sector springt hier op in door de bedrijfsvoering aan te passen. Ook een 
varkensslachterij als VION (grootste vleesverwerker in NW-Europa) heeft als lange termijn strategie het 
ontwikkelen van duurzame vleesmerken met toegevoegde waarde als antwoord op de toenemende 
concurrentie van importen uit Brazilie en Amerika. De tendens in pluimveevlees is hetzelfde. Ik verwacht 
dat over een aantal jaren in de NL supermarkten het scharrelpluimveevlees het basissegment zal zijn, 
vergelijkbaar met zoals het gegaan is met de scharreleieren in 2003. In de eierwereld is 
productdifferentiatie al ingeburgerd; belangrijke trigger hiervoor was het stempelen van eieren als kooi-, 
scharrel-, vrije uitloop- en biologisch ei. De NL legsector heeft de ontwikkeling naar scharreleieren al een 
aantal jaren geleden opgepakt en profiteert nu maximaal van de toenemende vraag naar scharreleieren uit 
Duitsland, waar 75% van de export naar toe gaat.   

• Hoewel de kostprijspositie goed is, is door de relatief lage opbrengstprijzen in de afgelopen jaren én de 
hoge mestafzetkosten de ruimte om te investeren in welzijns- en milieumaatregelen op veel bedrijven 
sterk afgenomen. Het aantal bedrijven zal daardoor de komende jaren afnemen na het verlopen van de 
overgangstermijnen. Het herbenutten van de vrijkomende productiecapaciteit door de blijvers zal sterk 
afhangen van de financieringsruimte van deze bedrijven.  

• Perspectief voor de varkenshouderij: consolidatie van huidige positie,verschuiving van vleesvarkens naar 
fokzeugen/biggen.  

• Perspectief voor pluimveehouderij: legpluimveehouderij zal licht uitbreiden door goede 
marktperspectieven en gunstig imago van eieren (gezond, lage CO2-footprint). Vleeskuikenhouderij zal 
ook licht uitbreiden, maar moet houderijsysteem sterk veranderen als gevolg van welzijns- en antibiotica 
reductie-eisen. Goede marktperspectieven voor vers pluimveevlees door EU-bepalingen (vers vlees 
definitie houdt Braziliaans diepgevroren pluimveevlees als ‘vers vlees’ buiten de deur), gunstige CO2-
footprint, gezondheidsclaim. 

 
Veehouderij en veevoer 
• Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de grondstoffen van het 

veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge bijproducten). De rest 
bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals soja. 

• Een wijd verbreid misverstand is dat de granen die in het veevoer worden verwerkt concurreren met 
granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en de 
watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet geschikt 
voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is derhalve gericht 
op de productie van veevoergranen.  



• Zeer recent heeft de Round Table voor soja (samenwerkingsverband tussen grote industriën waaronder 
VION, Ahold en maatschappelijke organisaties) de criteria voor duurzame soja vastgesteld. De criteria 
hebben o.a. betrekking op het niet mogen verbouwen van soja op gekapte oerwoudgrond. Vanaf 2011 zal 
dit zogenoemde RTRS-soja in de EU worden ingevoerd. Nevedi heeft recent uitgesproken dat het streven 
is om vanaf 2015 alleen nog maar RTRS-soja in het veevoer te verwerken. In de tussentijd wordt er, vooral 
marktgedreven, in verschillende dierlijke ketens al duurzame soja verwerkt (Campina weidemelk, 
kipnuggets van Mc Donalds etc.). 

• Eind dit jaar zal de Europese Commissie een besluit nemen over het weer gaan toestaan van diermeel als 
veevoergrondstof in varkens- en pluimveevoer (ipv dat het verbrand wordt of uitgevoerd wordt naar 
buiten de EU (en als kipproduct weer terugkomt…). Diermeel is een goede eiwitbron en kan een deel van 
de soja vervangen. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:01
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg wetsvoorstel rund-/melkveerechten
Bijlagen: 2013-03-26 Melkveerechten opties.doc; Bijdrage sectoren aan fosfaatproductie.doc

 
 

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

  
Onderwerp: Overleg wetsvoorstel rund-/melkveerechten 
 
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, 
 

  
 

  
 

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag  
Postadres: Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag 
Telefoon: 070 37   
Mobiel: 06   

 
Mijn nieuwe e-mailadres is: @minez.nl  
 

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



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?  



 
 
 
 
 



 Fosfaatuitscheiding Percentage van totaal Fosfaatuitscheiding 
Toe-/afname 

fosfaatuitscheiding 

   (kg. per jaar) 2012 2012  (kg. per jaar) 2006  2006-2012 

Rundvee 90.200.000 53,6% 91.500.000 -1,4% 

Schapen en geiten 4.100.000 2,4% 4.300.000 -4,7% 

Paarden en pony's 2.500.000 1,5% 2.500.000 0,0% 

Varkens 42.900.000 25,5% 42.800.000 0,2% 

Pluimvee 27.300.000 16,2% 26.900.000 1,5% 

Konijnen en pelsdieren 1.400.000 0,8% 1.200.000 16,7% 

          

Totale veestapel 168.400.000 100,0% 169.200.000 -0,5% 

          

Rundvee, varkens en pluimvee samen   95,2% 95,3%   
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:02
Aan:
Onderwerp: FW: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid
Bijlagen: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid_MvR.DOC

 
 

Van: )  
Verzonden: woensdag 30 maart 2011 09:35 
Aan:   
Onderwerp: RE: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid 
 
Paar kleine dingetjes. 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 29 maart 2011 20:17 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: PDOC01-#194698-v1-overleg_toekomstig_mest-_en_volumebeleid 

Collega's,  
op basis van stuurgroepvergadering de nota aangepast. zou naar beide bewindslieden toe moeten. 
Graag nog een kritische blik of er geen fouten meer in staan (let op: niet de bedoeling om nog dingen 
te gaan toevoegen of schrappen; de stuurgroep heeft gesproken. gaat er nu om of uitspraken 
stuurgroep goed verwerkt zijn. Ik vraag ook nog even bij  na of ik niks meer gemist heb.) 
groet, 
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Aan: 
Staatssecretaris Bleker 
Staatssecretaris Atsma 
  
 
Van: 
Directeur directie Agroketens en Visserij/EL&I 
Directeur Directie Duurzaam Produceren/I&M 
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Datum 
31 maart 2011 

Onze referentie 
194698 

 

overleg over toekomstig mest- en volumebeleid op 7 april 
2011 
 

*PDOC01/194698*  PDOC01/194698 

 

 

 

 

 

Inleiding en advies 
Op 7 april a.s. is er een overleg gepland tussen u beiden over de kabinetsvisie 
lange termijn mestbeleid en volumebeheersing in de veehouderij vanaf 2015. Dit 
overleg vindt plaats om 18.00 uur en is zonder ambtelijke ondersteuning.  
 
Namens de ambtelijke stuurgroep die deze kabinetsvisie voorbereidt, verzoeken 
wij u om richtinggevende uitspraken te doen in reactie op de twee vragen 
hieronder en aan te geven of en zo ja wat uw wensen zijn voor het gesprek dat op 
19 april over hetzelfde onderwerp zal plaatsvinden (met ondersteuning).  
 
Bij beide vragen hieronder treft u een advies aan voor het antwoord. In de 
toelichting vindt u een verdere uitwerking van de adviezen. Wij verzoeken u aan 
te geven of u met de adviezen kunt instemmen.  
 
1. Is vanaf 2015 een beleidsinstrument nodig om de omvang van de 
mestproductie te beheersen?  
Advies: ja, want:  
- de verwachte groei van melkveehouderij en pluimveehouderij; 
- voortgaande vermindering van milieuemissies is nodig om binnen de milieu-

gebruiksruimte te blijven en te voldoen aan internationale verplichtingen; 
- toekomstig lagere gebruiksnormen leiden tot minder mestplaatsingsruimte; 
- hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk waardoor het stelsel 

van mestgebruiksnormen niet meer goed kan functioneren.  
Dát er een instrument nodig is, lijkt weinig omstreden: impliciet of expliciet 
veronderstellen de meeste politieke partijen (incl. de coalitie) en maatschappelijke 
belangenorganisaties dat dit er zal 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 om er voor te zorgen dat de landbouw 
produceert op wijze die de mogelijkheden van toekomstige generaties in 
stand houdt of zelfs verbetert. Mest is dan een product van waarde, waar 
boeren uit zichzelf efficiënt mee omgaan en waardoor dan tevens de noodzaak 
van volumebeleid vervalt. Hierdoor nemen milieuproblemen (o.a. vermesting 
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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 zeker 
tot en met 2017 het geval; daarom zijn regels inzake mestproductie en  
-gebruik voorlopig nodig. Voor wat betreft mestgebruik wordt onderzocht of op 
basis van goede landbouwpraktijk een eenvoudiger 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 
kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Ketenbinding en innovatie zal worden 
ondersteund.  
 
 
 
 
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  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 
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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: Campina-Melkunie, Rabobank, LEI, PBL). 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 
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/m3  
afzetkosten voor de veehouder). Scherpere fosfaatgebruiksnormen leiden de 
komende jaren tot een forse verkleining van de mestplaatsings-ruimte 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 volumeinstrument om te kunnen sturen op de ammoniak-
doelstellingen, 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) bij 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. 
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• 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. 

• 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 een 
koppeling van mestproductie aan grond en mestafzetmogelijkheden (grond, 
verwerking, export).  

 
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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Omschrijving van het onderzoek ‘Veehouderij binnen de Milieugebruiksruimte’

Aanleiding
 In 2015 vervallen de dierrechten en wordt de melkquotum afgeschaft

 Veehouderij produceert nu niet binnen de milieugebruiksruimte

 LNV vreest verdere overschrijding van de milieugebruiksruimte als genoemde instrumenten er niet meer 

zijn

Ambitie
 Ontwikkel opties voor sturingstrategieën en werk deze zodanig uit zodat de veehouderij in de toekomst 

binnen de milieugebruiksruimte produceert

 De uitkomst van het onderzoek moet LNV in staat stellen om het maatschappelijk debat rondom dit 

thema aan te gaan

Milieugebruiksruimte
 De milieugebruiksruimte voor de veehouderij is vertaald in de omvang van de veestapel waarbij 

emissies als gevolg van de productie binnen alle Europese en Nationale normen blijven die in 

milieubeleid zijn vastgelegd

 Bij wijziging van bovengenoemde normen in het milieubeleid verandert ook de milieugebruiksruimte
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Een meersporenstrategie maakt dat de veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte zal produceren

Het is de combinatie van sturingsstrategieën met aanvullende maatregelen en randvoorwaardelijke eisen 

aan de uitvoeringsinstantie(s) die betere garanties bieden om de veehouderij binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte te laten opereren.

Uitgangspunten bij de meersporenstrategie zijn:
 De milieugebruiksruimte is een „vast gegeven‟; afname van milieugebruiksruimte in de toekomst wordt verwacht!

 Taxatie van realiseerbaarheid van de maatregelen in 2015; er is gezocht naar balans tussen effectiviteit en 

innovatie!

Onderdelen van de meersporenstrategie zijn:
 Sturingsstrategieën, die er op gericht zijn dat de emissie van de veehouderij de milieugebruiksruimte 

niet zal overschrijden

 Aanvullende maatregelen, die er op gericht zijn om ruimte te creëren binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte

 Randvoorwaarden, die gericht zijn op borging van de uitvoering van de maatregelen door alle 

betrokkenen

Vanuit deze overwegingen komen we tot de volgende ordening van maatregelen…
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Meersporenstrategie voor regulering van de veehouderij in 2015

“De emissie van de veehouderij zal de 

milieugebruiksruimte niet overschrijden”

“Scheppen van ruimte binnen de 

beschikbare milieugebruiksruimte”

“Borgen van de uitvoering van de 

maatregelen door alle betrokkenen”

De combinatie van een sturingsstrategie met aanvullende maatregelen en randvoorwaarden 
voor de uitvoering biedt betere garanties om de veehouderij binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte te laten opereren

Sturingsstrategieën

A) Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten (middelvoorschrift)

B) Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)

(doelvoorschrift)

C) Sturing op omvang d.m.v. 
emissielabels 

(middelvoorschrift)

Aanvullende maatregelen
(niet limitatief)

1) Realiseren groei mestverwerkingscapaciteit

2) Veehouderij op basis van grondgebonden  
productie (met gesloten kringloop)

3) Realiseren van emissiearme agroparken en 
/ of LOGs

4) Outsourcing van de veestapel (semigratie)

5) Beperking aanvoer van krachtvoer, 
mengvoer en kunstmest

6) Loslaten van massaproductie en overgaan 
op duurzame luxe-producten

Randvoorwaarden

Modernisering 
informatiehuishouding

Risicogestuurd toezicht
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Sturing op omvang door middel van Dierrechten; ‘Ervaringen uit het verleden 

bieden garanties voor de toekomst’

Voor de varkens- en pluimveehouders is het instrument van dierrechten een bekend instrument. Bij het 

aanhouden van dit instrument na 2015 en het doortrekken naar andere diergroepen zoals de 

melkveehouderij zullen er een aantal verschillen optreden ten opzichte van het huidige instrument.

 Het voordeel van dierrechten is dat ze nu al bestaan en dus bekend zijn bij de sector, het is snel 

invoerbaar en het draagvlak voor de maatregel is bekend.

 Mogelijk nadeel is dat er geen tot weinig stimulans is voor innovatie en dat het systeem laag dynamisch 

is, innovatie stimulans moet uit aanvullende maatregelen komen.

Huidig systeem Voorgesteld systeem
Diersoort Varkens en pluimvee Alle

Stof Fosfaat Fosfaat

Plafond Historisch ontstaan Niveau 2002

Verhandelbaarheid Binnen diersoort (bv. varkensrechten) Meerdere opties:
* niet

* binnen diersoorten: dierrechten

* over alle diersoorten: fosfaatrechten

Schotten tussen regio's Niet meer Meerdere opties: 
* fosfaatrechten: wel/geen schotten

* dierrechten: wel/geen schotten

Flankerend milieubeleid Noodzakelijk Noodzakelijk
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Flankerend beleid nationaal en internationaal blijft noodzakelijk in combinatie 
met het systeem van dierrechten

Amm

Nit

ZMet

Fijn
Systeem 

van 
Dierrechten

Door het baseren van 
dierrechten op een 

nationaal plafond voor 
fosfaat- en stikstofexcretie 

is flankerend beleid 
onmisbaar om ook andere 

emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Sturing op emissie door middel van het Emissie Management Systeem (EMS); 
‘Leuker kunnen we het maken en ook makkelijker’

Een Emissie Management Systeem (EMS) is een systeem waarin alle, aan ondernemers beschikbaar 

gestelde, emissieruimtes zijn opgenomen en worden beheerd door de ondernemers en het bevoegd 

gezag. Het EMS bestaat uit een aantal onderdelen:

 Een Dashboard dat de situatie van de ondernemer schetst in het kader van zijn emissieruimtes;

 Een Emissie Marktplaats waar emissieruimte kan worden verhandeld;

 Een Emissie Rekenmodule waarmee investeringen kunnen worden afgewogen;

 Een Gegevensmanagementscherm waar de gegevens kunnen worden bekeken en / of gewijzigd;

 Een Emissieaangifte scherm waar de ondernemer zijn jaarlijkse emissie aangifte kan doen.

Belangrijkste uitgangspunten
 Emissie rekenmethodes dienen door sector te 

worden gedragen

 Meten van emissie moet in toekomst praktisch 

toepasbaar worden

De mogelijkheden van het EMS zijn veelzijdig. Zo kan het landbouwbreed worden toegepast 
(bijv. akkerbouw) en het biedt de flexibiliteit om individuele ondernemers tot 

milieuverantwoord gedrag aan te zetten
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De mogelijke werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer

Het EMS lijkt op reeds bestaande ontwikkelingen 

zoals het systeem Sea Delta (SRV Mineralen) en het 

managementsysteem dat in gebruik is bij varkens-

en pluimveehouders.

Het verschil tussen het EMS en bestaande systemen 

is dat het EMS allesomvattend is en daarmee alle 

emissies ondersteunt, waardoor de ondernemer een 

beter inzicht krijgt in diens milieubedrijfsvoering.

Achter het EMS zit een moderne 

gegevenshuishouding die veel bestaande gegevens 

direct beschikbaar stelt aan de ondernemer en de 

uitvoerende instanties in staat stelt hun taak 

effectiever en efficiënter uit te voeren.
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Het EMS biedt de overheid overzicht in de status van de milieugebruiksruimte 
en stelt deze in staat om de sturen

EMS

Natura2000

…

125% 105% 92% 93% 91% 76% 81%110%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

De overheid kan de ondernemers een jaarlijkse 

target geven van bijv. 1 á 2 % reductie op 

bepaalde emissies om zo de totale 

gebruiksruimte (of per regio) beter te beheersen.

Ook kan ze hierin differentiëren om bepaalde 

ontwikkelingen te stimuleren zoals 

duurzaamheid of dierenwelzijn.

Het EMS zal de overheid een overzicht geven 

van de beschikbare en gebruikte 

milieugebruiksruimte op landelijk, regionaal, 

lokaal en bedrijfsniveau.

Emissie totalen 2010 geheel Nederland
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Flankerend beleid nationaal en internationaal is niet langer noodzakelijk om 
emissies te beperken door sturing middels het EMS

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het opleggen van een 
emissieruimte per 

emissietype is flankerend 
beleid niet langer 

noodzakelijk om andere 
emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Sturing op omvang door middel van het Dierrechten Emissie Label SYsteem
(DELSY); ‘Dierrechten 2.0’

Het DELSY is een systeem waarbij de ondernemers gereguleerd worden op basis van het 

dierrechtenmodel en daarmee de fosfaatemissie. Dit wordt aangevuld met emissielabels gebaseerd op 

ammoniak die ervoor zorgen dat ammoniak-emissiereductie door individuele ondernemers beloond kan 

worden met productiegroei.

In feite neemt hoofdmaatregel C alle uitgangspunten van hoofdmaatregel A integraal over met enkele 

verschillen:

 Het flankerende beleid blijft grotendeels van kracht, echter het flankerende beleid met betrekking tot 

ammoniak kan vervallen

 Emissie rekenmethodes m.b.t. ammoniak dienen door sector te worden gedragen

 Ondernemer kan bij getoonde innovatie beloond worden door middel van het aantal dieren die de 

ondernemer mag houden

DELSY leunt op een aantal bestaande methodes, namelijk die van dierrechten en (energie)labeling. Vooral 
het systeem van dierrechten dat beproeft is in de veehouderij kan rekenen op zowel voorstanders als 

tegenstanders. De tegenstanders zouden door deze nieuwe doorontwikkeling naar labeling wellicht hun 
grootste weerstand verliezen, namelijk die van het ontbreken van innovatieve stimulans en mogelijkheid 

voor productiegroei.
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De werking van het DELSY is helder en eenvoudig, maar slechts innovatie 
stimulans voor de ammoniak uitstoot

Een aantal uitgangspunten:

 Het aantal dieren is gebaseerd op fosfaat

 Het label is gebaseerd op ammoniak

 Als een ondernemer een besparende 

maatregel treft, bv voeding, dan kan de 

ondernemer hier punten mee verdienen

 Bij een positieve som zal de ondernemer in 

een hogere label komen en meer dieren 

mogen gaan houden en andersom

 De criteria, punten en percentages zijn 

voorbeelden

B C GD E FA
Score +30/+25 +24/+15 +14/+6 +5/-5 -6/-14 -15/-24 -25/-30

Melkvee +15% +10% +5% = -5% -10% -15%

Varkens +20% +15% +8% = -8% -15% -20%

Pluimvee +25% +20% +10% = -10% -20% -25%

Criterium Score

Voeding -10 / + 10

Stalsysteem -10 / + 10

Mesttoediening / 
Wijze van 
mestverwerking

-10 / + 10
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Flankerend beleid nationaal en internationaal blijft noodzakelijk op alle 
emissies, behalve Fosfaat en Ammoniak

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het koppelen van 
labels aan het instrument 

van dierrechten kan 
flankerend beleid op het 
gebied van ammoniak 

vervallen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen
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Aanvullende maatregelen scheppen ruimte binnen de beschikbare 
milieugebruiksruimte

Mestverwerking;
‘Spoedig van overschot naar schaarste’

Grondgebonden productie;
‘Productie op grond van draagkracht’

Agroparken en LOGs;
‘Nieuwe ruimte voor ontwikkeling’

Loslaten massaproductie
‘Van supersized naar high quality’

Minder krachtvoer, mengvoer en kunstmest;
‘Mest meer milieuvriendelijk’

Semigratie;
‘The best of both worlds’
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Andere 
DB Generieke Gegevens

Specifieke Gegevens

Sturingsstrategieën hebben ondersteuning nodig om goed te kunnen 
functioneren, een modernisering van de gegevens huishouding is de 
belangrijkste randvoorwaarden voor succes

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

Van der Berg

95

1 stal

Enkelvoudig inwinnen, meervoudig gebruiken!

Andere 
DB (bijv. 

BAG)

= eenduidig gegevens gebruik voor alle ondersteunende 
functies (1maal inwinnen, 50+maal gebruiken
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Door modernisering van de gegevenshuishouding kan de beweging gemaakt 
worden van toezicht naar ‘Risicogestuurd Toezicht’

Risicogestuurd toezicht is het richten van toezicht en de daar 

op volgende handhaving op die actoren in de markt waar het 

risico op het niet naleven van de wet- en regelgeving het 

hoogst is.

In essentie houdt dit in dat het toezicht en de daar op 

volgende handhaving efficiënter en effectiever ingezet zal 

worden door de „goede‟ ondernemers minder in de gaten te 

houden en de „minder goede‟ ondernemers meer te 

controleren.

Risicogestuurd toezicht is niet nieuw! Ook nu kan dit al 

worden uitgevoerd. Echter zonder de juiste 

gegevenshuishouding is het effect vertroebeld en de kans op 

fouten te groot.

Risicogestuurd toezicht kan de beschikbare middelen voor 

toezicht en handhaving efficiënter benutten.

Minder toezichtslasten voor de ‘goede’ ondernemers en meer druk op de ‘minder goede’ ondernemers. 

Efficiënter en effectiever gebruik van middelen voor de uitvoerende diensten.

Ondernemers

Effect = 
Middelen  
worden 

verdeeld over 
100% populatie

Minder goede 
ondernemers

Goede 
ondernemers

Effect= Middelen kunnen op kleiner 
gedeelte van de populatie 

geconcentreerd worden (daar waar 
de risico’s zitten)





Bijlage: Stuurgroeppresentatie Veehouderij
binnen de Milieugebruiksruimte

d.d. 14 januari 2010
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Omschrijving van het onderzoek ‘Veehouderij binnen de Milieugebruiksruimte’

Aanleiding
 In 2015 vervallen de dierrechten en wordt de melkquotum afgeschaft

 Veehouderij produceert nu niet binnen de milieugebruiksruimte

 LNV vreest verdere overschrijding van de milieugebruiksruimte als genoemde instrumenten er niet meer 

zijn

Ambitie
 Ontwikkel opties voor sturingstrategieën en werk deze zodanig uit zodat de veehouderij in de toekomst 

binnen de milieugebruiksruimte produceert

 De uitkomst van het onderzoek moet LNV in staat stellen om het maatschappelijk debat rondom dit 

thema aan te gaan

Milieugebruiksruimte
 De milieugebruiksruimte voor de veehouderij is vertaald in de omvang van de veestapel waarbij 

emissies als gevolg van de productie binnen alle Europese en Nationale normen blijven die in 

milieubeleid zijn vastgelegd

 Bij wijziging van bovengenoemde normen in het milieubeleid verandert ook de milieugebruiksruimte
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Leeswijzer bij deze presentatie

Middels het ordeningsmodel wordt de meersporenstrategie uiteen gezet. Dit vormt het geheel aan 

strategieën, maatregelen en randvoorwaarden die samen ervoor zullen zorgen zodat de veehouderij 

binnen de milieugebruiksruimte zal opereren

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke sturingsstrategieën, waarvan er straks één in 

gebruik genomen zal worden

Daarna wordt kort ingegaan op de aanvullende maatregelen die de sturingsstrategieën ondersteunen 

door meer ruimte te creëren in de milieugebruiksruimte

Tenslotte worden randvoorwaarden beschreven die de uitvoering van het beleid borgen.



Het ordeningsmodel
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Het ordeningsmodel is gebaseerd op de volgende overwegingen

 De milieugebruiksruimte is een „vast gegeven‟

- afname van milieugebruiksruimte in de toekomst wordt verwacht!

 Taxatie van realiseerbaarheid van de maatregelen in 2015

- er is gezocht naar balans tussen effectiviteit en innovatie!

Meersporenstrategie:
 De sturingsstrategieën zijn er op gericht dat de emissie van de veehouderij de milieugebruiksruimte niet 

zal overschrijden

 De aanvullende maatregelen zijn er op gericht om ruimte te creëren binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte

 De randvoorwaarden zijn gericht op borging van de uitvoering van de maatregelen door alle 

betrokkenen

Vanuit deze overwegingen komen we tot de volgende ordening van maatregelen…
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Meersporenstrategie voor regulering van de veehouderij in 2015

“De emissie van de veehouderij zal de 

milieugebruiksruimte niet overschrijden”

“Scheppen van ruimte binnen de 

beschikbare milieugebruiksruimte”

“Borgen van de uitvoering van de 

maatregelen door alle betrokkenen”

Een combinatie van maatregelen biedt betere garanties om de veehouderij binnen 
de beschikbare milieugebruiksruimte te laten opereren

Sturingsstrategieën

A) Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten (middelvoorschrift)

B) Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)

(doelvoorschrift)

C) Sturing op omvang d.m.v. 
emissielabels 

(middelvoorschrift)

Aanvullende maatregelen
(niet limitatief)

1) Realiseren groei mestverwerkingscapaciteit

2) Veehouderij op basis van grondgebonden  
productie (met gesloten kringloop)

3) Realiseren van emissiearme agroparken en 
/ of LOGs

4) Outsourcing van de veestapel (semigratie)

5) Beperking aanvoer van krachtvoer, 
mengvoer en kunstmest

6) Loslaten van massaproductie en overgaan 
op duurzame luxe-producten

Randvoorwaarden

Modernisering 
informatiehuishouding

Risicogestuurd toezicht



Hoofdmaatregel A; Sturing op omvang veestapel: 
Dierrechten
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Het instrument dierrechten; ‘Ervaringen uit het verleden bieden garanties voor 

de toekomst’

Voor de varkens- en pluimveehouders is het instrument van dierrechten een bekend instrument. Bij het 

aanhouden van dit instrument na 2015 en het doortrekken naar andere diergroepen zoals de 

melkveehouderij zullen er een aantal verschillen optreden ten opzichte van het huidige instrument.

Huidig systeem Voorgesteld systeem
Diersoort Varkens en pluimvee Alle

Stof Fosfaat Fosfaat

Plafond Historisch ontstaan Niveau 2002

Verhandelbaarheid Binnen diersoort (bv. varkensrechten) Meerdere opties:

* niet

* binnen diersoorten: dierrechten

* over alle diersoorten: fosfaatrechten

Schotten tussen regio's Niet meer Meerdere opties: 

* fosfaatrechten: wel/geen schotten

* dierrechten: wel/geen schotten

Flankerend milieubeleid Noodzakelijk Noodzakelijk
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Voordelen, nadelen en aandachtspunten van het instrument van dierrechten

Voordelen zijn:

 Sluit aan op bekende praktijk

 Snel invoerbaar

 Eenvoudig te handhaven

 Draagvlak voor maatregelen bekend

Mogelijke nadelen zijn:

 Geen stimulans voor innovatie

 Lage dynamiek

 Innovatiestimulans moet komen uit aanvullende maatregelen

Aandachtspunten:

 Hoe het nieuwe instrument in te voeren?

 Totaal moet onder plafond 2002 blijven

 Nieuwe rechten voor alle diersoorten of varkens- en pluimveerechten handhaven en voor overige diersoorten

rechten uitgeven?

 Om ook de andere milieueffecten van de veehouderij te beheersen zoals ammoniak, fijnstof en andere 

emissies, is het noodzakelijk om naast het instrument van dierrechten flankerend beleid te voeren.



27Copyright © 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 februari 2010

Effecten van het instrument dierrechten voor ondernemers, overheid en de 
maatschappij
Ondernemer

 Weinig verandering voor varkens- en pluimveehouders

 Wel voor melkveehouders, maar mogelijk klein: melkquotum vervangen door dierrecht

 Overige veehouders: krijgen te maken met een nieuw instrument

 Flankerend milieubeleid blijft nodig

 Effect groter indien rechten verhandelbaar zijn tussen diersoorten

Overheid

 Relatief weinig verandering

Maatschappij

 Neutraal

 Positief: voorkomt groei veestapel

 Negatief: nieuw instrument leidt niet tot grote veranderingen milieu

Doordat het instrument van dierrechten een bekend instrument is zal het op voorstanders, maar ook 
tegenstanders kunnen rekenen
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met het systeem van 
dierrechten

Amm

Nit

ZMet

Fijn
Systeem 

van 
Dierrechten

Door het baseren van 
dierrechten op een 

nationaal plafond voor 
fosfaat- en stikstofexcretie 

is flankerend beleid 
onmisbaar om ook andere 

emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Hoofdmaatregel B; Sturing op emissie: Emissie 
Management Systeem (EMS)
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Introductie van een Emissie Management Systeem (EMS); het beheren van de 
beschikbare milieugebruiksruimte

Een Emissie Management Systeem (EMS) is een systeem waarin alle, aan ondernemers beschikbaar 

gestelde, emissieruimtes zijn opgenomen en worden beheerd door de ondernemers en het bevoegd 

gezag. Het EMS bestaat uit een aantal onderdelen:

 Een Dashboard dat de situatie van de ondernemer schetst in het kader van zijn emissieruimtes;

 Een Emissie Marktplaats waar emissieruimte kan worden verhandeld;

 Een Emissie Rekenmodule waarmee investeringen kunnen worden afgewogen;

 Een Gegevensmanagementscherm waar de gegevens kunnen worden bekeken en / of gewijzigd;

 Een Emissieaangifte scherm waar de ondernemer zijn jaarlijkse emissie aangifte kan doen.

Uitgangspunten

 EMS kan grotendeels het milieuflankerende 

beleid vervangen

 Landbouwbrede toepassing is mogelijk (bv. 

akkerbouw)

 Ondernemers kunnen een collectief vormen 

waardoor de emissieruimtes van deze

ondernemers kunnen worden opgeteld

 Emissie rekenmethodes dienen door sector te 

worden gedragen

 Meten van emissie moet in toekomst praktisch 

toepasbaar worden
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Effecten van een EMS voor ondernemers, overheid en de maatschappij
Ondernemer

 Aanzienlijke regeldruk vermindering voor bedrijven door grotendeels afschaffen van (milieu) flankerend beleid

 Groei van de productie voor individuele ondernemer wordt mogelijk door innovatie en ondernemerschap

 Het instrument heeft de flexibiliteit om rekening te houden met specifieke individuele omstandigheden

Overheid

 De ondernemer zal zelf de druk op de milieugebruiksruimte laten afnemen door een direct stimulerend effect op diens 

bedrijfsvoering

 Het instrument biedt dankzij de flexibiliteit de mogelijkheid om individuele ondernemers tot milieuverantwoord gedrag 

aan te zetten

 Reductie van bestuurlijke kosten door grotendeels afschaffen van (milieu) flankerend beleid

Maatschappij

 Krachtig middel om negatieve milieueffecten van de veehouderij te beheersen en daarmee het draagvlak voor de 

veehouderij te vergroten

 Optimale balans (stuurbaar) tussen „People – Planet – Profit – Animal‟

Een EMS zal de overheid in staat stellen om te sturen op de mate waarin de veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte zal opereren
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Login

123456789DigiD:

********Wachtwoord:

De overheid beschikt reeds over een groot aantal gegevens over de veehouderij. Deze gegevens zijn 

vaak opgeslagen bij diverse instanties en in diverse systemen.

Door deze gegevens te koppelen aan een voor de ondernemer herkenbaar gebruiksnummer kan het EMS 

gegevens vanuit diverse bronnen gebruiken om de ondernemer en de overheid van dienst te zijn.

Het begint daarom met het inloggen op het EMS, bijvoorbeeld door middel van het Bedrijfsservice 

nummer…
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Dashboard

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

BSN: 123456789

Datum: 08-04-2010

Uw emissieprognose per einde periode:

Uw emissie per 08-04-2010:

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard
Het Dashboard geeft de 

ondernemer in één oogopslag 

weer wat zijn huidige 

emissieverbruik is en wat de 

emissieprognose voor het einde 

van het emissiejaar zal zijn.

De ondernemer kan zien welke 

emissie voorraden onder druk 

staan en welke minder of niet.

De ondernemer kan vroegtijdig 

mogelijke overschrijdingen 

signaleren en actie ondernemen.

De ondernemer kan per emissie 

informatie bekijken op basis 

waarvan de ondernemer keuzes 

kan maken. 

34 37% 20% 27%
7% 15% 18% 28%34%

Fosfaat waarschuwing!

Optioneel: 

maakt 

berekenen 

complexer
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Dashboard (waarschuwing en informatie)

Uw beschikbare fosfaat emissieruimte zal 

per 31-12-2010 worden overschreden. U 

kunt de volgende maatregelen nemen:

 U kunt emissieruimte bijkopen op de 

emissie marktplaats

 U kunt in de emissie rekenmodule 

berekenen op welke wijze u emissie 

kunt reduceren

 U kunt voor advies contact opnemen 

met de dienst …

Waarschuwing!

CO2 ruimte informatie

 Op basis van het huidige verbruik zal bij de emissieaangifte 78% van de beschikbare CO2 ruimte gebruikt zijn

 22% van de beschikbare CO2 emissieruimte is beschikbaar voor productiegroei of verhandelbaar op de emissie marktplaats

 De basis voor het CO2 emissie verbruik is het CO2 rekenmodel. Voor de achterliggende berekeningen klik hier

Tip: Volg de nieuwe ontwikkelingen voor de reductie van CO2 emissies op het emissieforum/CO2.

Optioneel: 

maakt 

berekenen 

complexer
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Basisgegevens bekijken / wijzigen

Basisgegevens

Naam: Boer N. Peters wijzigen

Plaats: Deurne wijzigen

Gebiedscode: 32B wijzigen

BSN: 123456789 wijzigen

Datum: 08-04-2010 wijzigen

Wachtwoord: ******** wijzigen

Dierentype en ras: Melkvee, Holsteiner wijzigen

Dierenaantallen: 110 wijzigen

Voeding: Krachtvoer X10v wijzigen

Stalsysteem: BCK11 wijzigen

Mestverwerking: Grondgebonden wijzigen

Ingangsdatum:
 Vandaag



MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboardDe ondernemer kan in het 

basisgegevens scherm zijn 

gegevens wijzigen, 

bijvoorbeeld na de aanschaf 

van een nieuwe stal of bij 

veranderingen in zijn 

dierenaantallen (gemiddelde 

per jaar).

De ondernemer geeft aan per 

wanneer de wijzigingen in 

moeten gaan zodat de 

gegevens op het dashboard 

hier ook direct op worden 

aangepast.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
rekenmodule

Emissie rekenmodule
Uitgangspositie Scenario wijziging

Dierentype en ras: Melkvee, Holsteiner

Dierenaantallen: 110

Voeding: Krachtvoer X10v

Stalsysteem: BCK11

Mestverwerking: Grondgebonden

Uitgangspositie

(per einde jaar)

Scenario wijziging

(per einde jaar)

100

Lijnzaad1

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

95% 49% 64% 22% 45% 59% 39%89%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard
In de rekenmodule kan de 

ondernemer  op basis van 

scenario's bekijken wat 

mogelijke wijzigingen voor 

een effect zullen hebben op 

de beschikbare 

emissieruimtes.

De ondernemer kan zo goed 

zien wat het effect zal zijn van 

overgaan op nieuwe voeding 

of een nieuwe stal. Ook het 

effect van de toename of 

afname van dieren zijn hierin 

weer te geven.

Maar wat als de ondernemer 

een innovatief idee heeft dat 

emissie kan reduceren maar 

het staat niet in de lijst…
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
rekenmodule (App Store® principe)

…een ondernemer kan een innovatieve ontwikkeling dat emissie kan reduceren, laten opnemen in de 

rekenmodule middels het Apple® App Store® platformprincipe

De ondernemer ontwikkelt een nieuw instrument, dit kan bijvoorbeeld zijn:

 Een nieuw type voeding

 Een nieuw type stal

 Een nieuw type afzuiging

 etc…

Het nieuwe instrument wordt beoordeeld door het bevoegd gezag en de emissie waardes worden 

bepaald / gecontroleerd. Indien akkoord, wordt het instrument toegelaten tot de rekenmodule en 

opgenomen in het EMS. De toelatingseisen voor opname in het EMS moeten transparant en toegankelijk 

zijn. De kosten voor toelating en testen moeten voor een ondernemer draagbaar zijn of mogelijk worden 

gesubsidieerd (hier zouden investeringsmaatschappijen tevens in geïnteresseerd kunnen zijn).

De ondernemer of ondernemers kunnen deze instrumenten vermarkten wat extra inkomsten kan 

genereren.

Apple is a registered trademark of Apple INC.

App Store is a registered trademark of Apple INC.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
Marktplaats

Beschikbare emissieruimte voor gebiedscode 32B:

Op basis van:
N = Nationaal
R = Regionaal
L = Lokaal

Ruimte vergroten
Koopaanbod

Leaseaanbod

Ruimte verkleinen
Te koop aanbieden

Ter lease aanbieden

96% 54% 92% 56% 28% 76% 81%82%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

R RL LN LL R

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboardDe Emissie Marktplaats is 

een omgeving van vraag en 

aanbod voor en door 

ondernemers.

In één overzicht ziet de 

ondernemer de beschikbare 

emissieruimte voor het 

gebied waar de ondernemer 

is gevestigd. Sommige 

emissies zijn lokaal bepaald 

andere zijn regionaal of 

nationaal bepaald.

De beschikbare ruimte wordt 

bepaald door datgene dat 

door andere ondernemers 

wordt aangeboden op de 

marktplaats.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer – Emissie 
Marktplaats (voorbeeld)

Fijnstof ter lease aanbieden
Lokaal: 32B (Deurne e.o.)

Hoeveelheid:
Periode:
 Maand
 Kwartaal
 Jaar

Prijs p/kg excl. BTW.:

230kg

€ 5,00

Ammoniak koopaanbod
Regio: Noord Brabant

Aanbieders:
Boer W. Simons 25kg

Boer K. Boersma 121kg

Boer D. Karels 55kg

…

De ondernemer kan in de Emissie 

Marktplaats zijn emissieruimte 

vergroten of verkleinen.

Vergroten houdt in dat de 

ondernemer emissieruimte bij zal 

kopen of leasen.

Verkleinen houdt in dat de 

ondernemer een gedeelte van zijn 

ruimte zal verkopen of ter lease zal 

aanbieden.

Door bij het vergroten van de emissieruimte, één van de emissie soorten te 

kiezen zal men direct in het aanbod scherm voor die emissie terechtkomen.

Door bij het verkleinen van de emissieruimte, één van de emissie soorten te 

kiezen zal men de criteria voor de verkoop of lease kunnen invullen zoals 

prijs en termijn (bij lease).

Uiteraard kan met geen ruimte verkleinen die men niet heeft!

Men kan alleen vergroten als op basis van de gebiedscode blijkt dat er ook 

ruimte beschikbaar is in het collectief.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de ondernemer –
Emissieaangifte

Uw gegevens:
Naam: Boer N. Peters

Plaats: Deurne

Gebiedscode: 32B

BSN: 123456789

Datum: 1-1-2011

Uw emissie per 31-12-2010:

105% 58% 78% 22% 45% 59% 81%98%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

MarktplaatsBasisgegevens Rekenmodule AangifteDashboard

Verstuur Aangifte

Overzicht 2010:
 20-01-2010: 15 koeien Holsteiner erbij

 23-04-2010: van krachtvoer X10v naar X11z

 12-11-2010: 360kg mest geëxporteerd naar Duitsland

…

Doordat de ondernemer het gehele 

jaar het systeem heeft bijgehouden 

indien er wijzigingen waren kan de 

ondernemer met één druk op de knop 

zijn emissieaangifte versturen.

De ondernemer ziet zijn 

emissieverbruik en een overzicht van 

alle ontwikkelingen die in de aangifte 

zijn meegenomen. De ondernemer 

controleert de aangifte en verstuurt 

deze.

Wat er moet gebeuren met 

overschrijdingen van emissies is iets 

wat nader bepaald dient te worden. 

Gedacht kan worden aan een boete of 

een korting op de emissieruimte voor 

het volgende jaar. Ook valt te denken 

aan het bieden van coaching aan de 

ondernemer om herhaling tegen te 

gaan.
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De werking van het EMS vanuit het perspectief van de overheid – Business 
Intelligence

EMS

Natura2000

…

De overheid beschikt nu en straks over 

samenhangende gegevens. Eén zo‟n 

gegevensverzameling zal het EMS zijn.

Het EMS zal de overheid een overzicht geven 

van de beschikbare en gebruikte 

milieugebruiksruimte op landelijk, regionaal, 

lokaal en bedrijfsniveau.

125% 105% 92% 93% 91% 76% 81%110%

Amm Fos Nit CO2 Geur Fijn ZMet Med

De overheid kan de ondernemers een jaarlijkse 

target geven van bijv. 1 á 2 % reductie op 

bepaalde emissies om zo de totale 

gebruiksruimte (of per regio) beter te beheersen.

Ook kan ze hierin differentiëren om bepaalde 

ontwikkelingen te stimuleren zoals 

duurzaamheid of dierenwelzijn.

Emissie totalen 2010 geheel Nederland
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met EMS

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het opleggen van een 
emissieruimte per 

emissietype is flankerend 
beleid niet langer 

noodzakelijk om andere 
emissies te beheersen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Hoofdmaatregel C; Sturing op omvang d.m.v. emissielabels 
(middelvoorschrift)
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Introductie van het Dierrechten Emissie Label SYsteem (DELSY); 
‘Dierrechten 2.0’

Het DELSY is een systeem waarbij de ondernemers gereguleerd worden op basis van het 

dierrechtenmodel en daarmee de fosfaatemissie. Dit wordt aangevuld met emissielabels gebaseerd op 

ammoniak die ervoor zorgen dat ammoniakemissiereductie door individuele ondernemers beloond kan 

worden met productiegroei.

In feite neemt hoofdmaatregel C alle uitgangspunten van hoofdmaatregel A integraal over met enkele 

verschillen:

 Het flankerende beleid blijft grotendeels van kracht, echter het flankerende beleid met betrekking tot 

ammoniak kan vervallen

 Emissie rekenmethodes m.b.t. ammoniak dienen door sector te worden gedragen

 Ondernemer kan bij getoonde innovatie beloond worden door middel van het aantal dieren die de 

ondernemer mag houden

DELSY leunt op een aantal bestaande methodes, namelijk die van dierrechten en (energie)labeling. Vooral 
het systeem van dierrechten dat beproeft is in de veehouderij kan rekenen op zowel voorstanders als 

tegenstanders. De tegenstanders zouden door deze nieuwe doorontwikkeling naar labeling wellicht hun 
grootste weerstand verliezen, namelijk die van het ontbreken van innovatieve stimulans en mogelijkheid 

voor productiegroei.
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Effecten van het DELSY voor ondernemers, overheid en de maatschappij

Ondernemer

Het hanteren van emissielabels op de bedrijfsvoering kan tot extra regeldruk leiden

Groei van de productie zal mogelijk worden door ammoniak emissie verlagende maatregelen te treffen

Overheid

De ondernemer zal zelf de druk op de ammoniak norm laten afnemen door een direct stimulerend effect 

op diens bedrijfsvoering

Maatschappij

Mogelijke verbetering van het milieu door milieubesparende maatregelen door ondernemers

Het DELSY zal de overheid in staat stellen om sturing toe te passen op dieraantallen, maar nog steeds een 
stimulans te bieden voor innovatie vanuit de ondernemer (zie het alleen op het gebied van ammoniak)
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De werking van het DELSY

Een aantal uitgangspunten:

 Het aantal dieren is gebaseerd op fosfaat

 Het label is gebaseerd op ammoniak

 Als een ondernemer een besparende 

maatregel treft, bv voeding, dan kan de 

ondernemer hier punten mee verdienen

 Bij een positieve som zal de ondernemer in 

een hogere label komen en meer dieren 

mogen gaan houden en andersom

 De criteria, punten en percentages zijn 

voorbeelden

B C GD E FA
Score +30/+25 +24/+15 +14/+6 +5/-5 -6/-14 -15/-24 -25/-30

Melkvee +15% +10% +5% = -5% -10% -15%

Varkens +20% +15% +8% = -8% -15% -20%

Pluimvee +25% +20% +10% = -10% -20% -25%

Criterium Score

Voeding -10 / + 10

Stalsysteem -10 / + 10

Mesttoediening / 
Wijze van 
mestverwerking

-10 / + 10
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De noodzaak van flankerend beleid in combinatie met DELSY

Amm

Nit

ZMet

Fijn EMS

Door het koppelen van 
labels aan het instrument 

van dierrechten kan 
flankerend beleid op het 
gebied van ammoniak 

vervallen

• EU: NEC Richtlijn, Natura 2000, IPPC Richtlijn
• UNECE Gothenburg Protocol
• NMP4, Wet ammoniak en veehouderij, Besluit 

huisvesting, Meststoffenwet

• EU Nitraatrichtlijn
• EU Kaderrichtlijnwater 
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• EU Nitraatrichtlijn
• Meststoffenwet 
• NMP3 / 4e Nota Waterhuishouding

• Kyoto
• Kopenhagen 
• Schoon & Zuinig

• Bodembeleid 
• Kaderrichtlijn Water
• Meststoffenwet

• Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv)

• EU Luchtkwaliteitsrichtlijn 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)

• geen



Aanvullende Maatregelen
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Mestverwerkingscapaciteit
- implementatie van mestverwerkingsmethodes door actief 

mestverwerkingstechnieken (o.a. installaties) te realiseren 

(stimuleren innovatie en implementatie)

- mestbewerking leidt tot toename mogelijkheden 

verhandelbaarheid en toepassing: mestscheiding levert 

verschillende stoffen met verschillende concentraties aan 

gehalten op, de mogelijkheid van „bemesting op maat‟ komt 

hierdoor in beeld (1)

- bewerkte/verwerkte mest breder toepassen: ook buiten 

landbouw, binnen en buiten Nederland (fosfaatschaarste in 

de (nabije) toekomst leidt spoedig tot nieuwe 

grondstofmarkt)

1: Mest: spoedig van overschot naar schaarste (a)

(1) “Mestscheiding op melkveebedrijven; resultaten van MOIEDIK, Mobiele Mestscheiding in Dik en Dun”, Verloop et al, Plan Research International B.V., Wageningen, september 2009. Zie ook voor 

verdere informatie en nieuwste ointwikkelingen http://www.mestverwerken.wur.nl/

Mestverwerking in de varkenssector
Wat beoogt het? 

- Praktijk stimuleren tot innovatie in mestverwerking en vergroting mestverwerkingscapaciteit door: 

• belemmeringen op vlak van vergunningen weg te nemen en (tijdelijke) vrijstelling van overige stelsels, zoals dierrechten, voor groeiende 

bedrijven met mestverwerkingscapaciteit

• stimuleren kennisdoorstroming tussen de wetenschap en praktijk en (tijdelijke) innovatiegelden

• statiegeld op stikstof en fosfaat

• maximale inzet van mestverwerking kan i.c.m. andere maatregelen leiden tot bereiken doelstellingen MGR (aanname: mestverwerking wordt 

maximaal ingezet m.n. t.b.v. verlaging fosfaatemissie, maar ook effect op ammoniak, nitraat en lachgas (afkomstig uit de bodem) 
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Voordelen: 

• is toekomstgericht, anticipeert op verwachte 

fosfaatschaarste (elders in Europa/wereld)

• biedt flexibiliteit aan bedrijven met groeiwens

• markt kan worden aangezet tot innovatie: 

stimulans tot maatschappelijk verantwoord 

ondernemen

• Kansen voor mestverwerkende industrie

Nadelen: 

• restproducten hebben soms (nog) geen 

bestemming/zijn onbruikbaar

• investeringen zijn noodzakelijk

• innovaties hebben soms meer tijd nodig

• geen stimulans om het dierenwelzijn te 

vergroten, dieren blijven in (emissiearme) 

stallen

1: Mest: spoedig van overschot naar schaarste (b)

Investeren in mestverwerking levert niet alleen voordelen op milieugebied op maar zorgt ook voor een
versterking van een duurzame economische activiteit

Mestschroefpersfilter
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Veehouderij op basis van grondgebonden productie
- gesloten kringloop op Europees niveau d.m.v. agrarische productie op grondgebonden wijze

- individuele bedrijfsuitbreiding toegestaan op basis van verantwoording duurzame bestemming afvalproducten 

(mest, op eigen gronden/via mestverwerking) voor 100% van het deel dat men uitbreidt, en voor xx% (bijv. 40%) 

van het huidige deel van het bedrijf

- agrarische (dierlijke) productie op basis van draagkracht (voedsel) agrarische gronden (geen grondstoffeninvoer 

van buiten Europa) 

Wat beoogt het? 
- Een agrarische sector gebaseerd op het Cradle-to-cradle-principe (C2C) (vorming van kringloop tussen 

afval/reststoffen en voedsel)

- Op Europees niveau bereikt men de doelstellingen voor de MGR

- Bedrijfsuitbreidingen gaan altijd gepaard met een verbetering van de situatie voor de MGR (men moet alle mest van 

het nieuwe - en een deel van de mest van het bestaande - bedrijfsdeel duurzaam verwerken)

2: Productie op grond van draagkracht (a)
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Voordelen
- agrarische sector wordt gestimuleerd tot innovatie, denken in gesloten kringlopen wordt gestimuleerd

- milieuproblemen worden niet alleen op een nationaal, maar ook op een Europees niveau opgelost

- Dierenwelzijn kan toenemen, door een grondgebonden productie nemen de veedichtheden af en ontstaat meer 

mogelijkheden voor bijv. beweiding

- bedrijven met veel grond (vooral rundveehouders) kunnen op bedrijfsniveau relatief gemakkelijk een sluitende 

kringloop maken

Nadelen
- behoud van omvang huidige veestapel (op nationaal niveau) is misschien niet haalbaar (dus krimp is 

noodzakelijk)

- vereist hoge mate van samenwerking tussen Europese landen (faalfactor)

- mogelijk complex systeem t.b.v. aantonen verantwoorde duurzame bestemming mest

- Intensieve veehouderij heeft minder mogelijkheid tot uitbreiding wegens gebrek aan grond

2: Productie op grond van draagkracht (b)

Grondgebonden productie stimuleert een duurzame landbouwsector maar vereist radicale beleidskeuzes op 
Europees niveau
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Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte door realiseren van 

emissiearme agroparken:

- Grootschalige, agrarische high-tech parken nabij infrastructurele knooppunten (haven Rotterdam, 

Schiphol) of multifunctionele parken op het platteland

- Technologische innovatie voor belangrijk deel gericht op reductie emissies

Voordelen (1)

- Gesloten kringlopen tussen de activiteiten binnen het agropark („cradle-to-cradle‟) betekent een

verminderde druk op de milieugebruiksruimte

- Vermindering transport door clustering activiteiten en nabijheid infrastructurele knooppunten

- Kwaliteitsimpuls platteland: meer ruimte voor recreatie, natuurbeheer, extensieve veehouderij

- Verhoging dierenwelzijn: vanuit bedrijfseconomisch oogpunt meer mogelijkheden voor welzijn (2)

- Vermindering kans op uitbraak besmettelijke veeziekten door gesloten karakter agroparken (3)

- Kloof tussen producent en consument wordt gedicht: transparante en toegankelijke parken tonen

eerlijk aan de consument hoe voedsel wordt geproduceerd

- Creatie van economische en maatschappelijke winst: Nederland kan hierin voorop lopen en een

competitief voordeel behalen

Nadelen:

- Maatschappelijke weerstand (bijvoorbeeld vanuit perspectief van ruimtelijke ordening, 

dierenwelzijn)

- Praktische uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, 

wisselwerking tussen de verschillende overheden etc.)

3: Nieuwe ruimte voor ontwikkeling (a)

(1) “Agroparken. Het concept, de ontvangst, de praktijk”. Rapport Innovatienetwerk, augustus 2005.

(2) “Animal Care. Dierengezondheid en dierenwelzijn in ruimtelijke clusters”, Rapport InnovatieNetwerk, december 2003.

(3) idem.

Toekomstvisie agropark 
in de Rotterdamse haven

‘Varkensflat’
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 Landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs):
- Speciaal daartoe aangewezen gebieden waar intensieve veehouderijbedrijven kunnen groeien

- Bedoeld om de sector economisch te versterken en tegelijkertijd intensieve veehouderij minder dicht bij

natuurgebieden en woonkernen te doen plaatsvinden

- Lijkend op de agroparken maar minder „futuristisch‟ en meer een reguliere concentratie van agrarische bedrijven

- De voor- en nadelen van de LOGs lijken daarmee op die van de agroparken, inclusief de maatschappelijke

weerstand.

3: Nieuwe ruimte voor ontwikkeling: (b)

Agroparken bieden belangrijke voordelen op de terreinen People – Planet – Profit – Animal maar 
maatschappelijke weerstand en praktische uitvoerbaarheid maken ze tot een lange termijn oplossing. 

LOGs bieden deze vergelijkbare voordelen, maar in mindere mate.
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Semigratie is:

- Het verplaatsen van (een gedeelte) van de productie naar het buitenland terwijl in Nederland 

nog steeds kantoor wordt gehouden

- Wordt eveneens veel toegepast bij bloementeelt en reeds in mindere mate bij veehouderij (1)

Beoogd effect:

- Groei van de sector ondanks beperkingen in Nederland

- Vermindering druk op de Nederlandse milieugebruiksruimte

Voordelen:

- Behoud dan wel versterking van uitstekende economische positie van Nederland terwijl in 

eigen land nauwelijks meer te groeien valt

- Mogelijkheid om agrarische „hub‟ functie te verstevigen met Nederland als knooppunt van 

agrarische stromen over de wereld. Gerelateerd aan de agroparken in bijvoorbeeld de 

Rotterdamse haven / Greenport  (2)

Nadelen:

- Slechts een beperkte oplossing voor een deel van de agrarische ondernemers in Nederland

- Gevolgen voor de boer vaak ingrijpend: sociaal, maar ook financieel/fiscaal

- Met name in de Oost-Europese landen zijn de eisen op bv het milieugebied steeds 

vergelijkbaarder met Nederland

4: Semigratie, the best of both worlds?

(1) ”Quickscan (S)emigratie van Nederlandse agrariërs”, Meulenkamp et al, Alterra, mei 2006

(2) Idem.

(3) “‟Boeren’ op vreemde bodem. Over emigratie en semigratie:”, Silvis et al, LEI, mei 2002.

Semigratie biedt belangrijke economische kansen voor de Nederlandse veehouderijsector maar is als
oplossing voor het milieuprobleem beperkt
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Beperking aanvoer van krachtvoer, mengvoer en kunstmest :

- opstellen van importnormen (aan kunstmest en stikstof-/fosfaatgehalte van diervoer)

- productie van diervoer met lager N-gehalte en/of P-gehalte

- opzetten controlesysteem op het gebruik van illegale kunstmest met te hoge concentraties 

van bestanddelen

Beoogd effect:

- De inname via het dierenvoedsel van stikstof en fosfaat laten afnemen, waardoor de mest minder milieubelastend 

wordt. 

- aanvoer krachtvoer, mengvoer en kunstmest wordt zodanig beperkt dat fosfaatschaarste (sneller) op gaat treden

Voordelen:

- Belangrijkste milieuvoordeel is minder eutrofiering van de bodem

- fosfaatschaarste wordt al eerder een feit, waardoor innovatie in sector (o.a. mestverwerking) extra wordt 

gestimuleerd

Nadelen:

- broeikasgassen en ammoniak worden beperkende factor voor voldoen aan de MGR

- mate van (bij)sturing in samenstelling voer is beperkt, m.n. in de intensieve veehouderijsector

- Voor export geldt dat de waarde van mest toeneemt met juist verhoging aantal mineralen

- Handelsbelemmerend negatief voor bestaansrecht van bedrijven nabij havens mogelijk in strijd met 

handelsverdragen (WTO, EU)

- Hogere kosten voor fosfaatarm krachtvoer (1)

5: Mest meer milieuvriendelijker

(1) ”Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer”. Animal Sciences Group, Evers, A.G., et al. 2009, Lelystad

Mineralengehalte van voer verlagen is een ‘logische’ en ook kansrijke maatregel om emissies te verlagen, er
zijn echter veel praktische bezwaren op het gebied van handelsverdragen en kosten
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 Duurzaam luxe-productie:
- Duurzame luxe-productie van vee in Nederland 

waarbij aandacht voor het welzijn van het dier zeer 

belangrijk is

- Creëren van hogere toegevoegde waarde per 

product

- Duurzame luxe-productie is niet noodzakelijk 

kleinschalig (1)

 Beoogd effect:
- Het verminderen van de ongewenste neven-

effecten die momenteel aan massa-productie van 

vee zijn verbonden

- Emissieoverschotten verkleinen

- Dierenwelzijn bevorderen

- Grote landschapsbepalende bedrijven omzetten 

naar kleinschaligere bedrijven met mogelijk ook 

educatieve en recreatieve functies

6: Van supersized naar high quality (a) 

(1) Zie  in dit verband bijvoorbeeld Cowmunity - Innovatie in de melkveehouderij, Innovatienetwerk 2007 en Cowfortable, Innovatienetwerk 2008.
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 Voordelen:
- Zowel de problemen op milieugebied als dierenwelzijn worden door met duurzame luxe-productie aangepakt

- Sluit aan bij brede maatschappelijke trends zoals SlowFood, de documentaire Food Inc. (2) , de Nota Duurzame Veehouderij (3)

 Nadelen:
- Huidige bedrijfsmodellen gericht op massaproductie, er moet een „containerschip gekeerd worden‟

- Beperkte sturingsmogelijkheden van de overheid en de sector; de consument zal uiteindelijk degene zijn die een hogere prijs moet

willen betalen

- Geen  „totaaloplossing‟: er zal altijd een relatief beperkte markt voor luxe-productie blijven en daarmee een overgroot deel van de markt 

dat gericht blijft op massa-productie

6: Van supersized naar high quality (b) 

(2) Zie www.foodincmovie.com 

(3) Nota Duurzame Veehouderij, LNV, 2008

Duurzame luxe-productie als deeloplossing combineert belangrijke voordelen, maar het succes zal
voornamelijk door de consument bepaald worden



Randvoorwaarden
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Ondersteuning van beleid door modernisering informatiehuishouding

De ondersteunende functies vallen uiteen in: (1) Monitoring, (2) 

Vergunningverlening, (3) Toezicht en (4) Handhaving.

1. Monitoring; is de functie waar alle gegevens samen komen, zoals 

het verbruik van de beschikbare milieugebruiksruimte, de naw-

gegevens van de boeren en ketenpartners, het aantal dieren, de 

rekenmodellen op basis waarvan emissies berekend worden, etc…

2. Vergunningverlening;  is de functie die de vergunningen verstrekt op 

basis waarvan de boeren hun bedrijf mogen voeren. Dit kan de 

omgevingsvergunning betreffen, maar ook bijvoorbeeld in het geval 

van hoofdoplossing B het beschikbare emissieplafond.

3. Toezicht; is de functie die toezicht zal uitoefenen op het naleven 

van het gestelde beleid

4. Handhaving; is de functie die mogelijke overschrijdingen van het 

beleid zal handhaven.

De vier ondersteunende functies zorgen samen voor borging van de uitvoering van het beleid

Monitoring

Handhaving Toezicht

Vergunning-
verlening
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Noodzaak voor modernisering van de gegevenshuishouding komt voort uit de 
huidige barrières tussen systemen en gegevens

DB DB DB
DB
DB

DB DBDB
DB

DB DB DB DB

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

v/d Berg v/d Bergh van de Berg van der Berg van den Bergh = zelfde boer
100 nb 135 123 95 = zelfde aantal varkens
nb 1 stal 2 stallen nb 1 stal = zelfde aantal stallen

Door het ontbreken van interoperabiliteit en connectiviteit wordt er geen optimaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare gegevens, wat kan leiden tot inefficiëntie, fouten en incomplete data
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Andere 
DB Generieke Gegevens

Specifieke Gegevens

Door de gegevenshuishouding te moderniseren zal het mogelijk worden om 
enkelvoudig gegevens in te winnen en deze meervoudig te gebruiken

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Processen

Functionaliteiten

Monitoring HandhavingToezichtVergunning-
verlening

Van der Berg

95

1 stal

Door interoperabiliteit en connectiviteit zal de efficiency van gegevensgebruik toenemen en de borging van 
beleid mogelijk worden

Andere 
DB (bijv. 

BAG)

= eenduidig gegevens gebruik voor alle ondersteunende 
functies (1maal inwinnen, 50+maal gebruiken



63Copyright © 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 februari 2010

Door interoperabiliteit en connectiviteit van de gegevenshuishouding de 
beweging maken van toezicht naar ‘Risicogestuurd Toezicht’

Risicogestuurd toezicht is het richten van toezicht en de daar 

op volgende handhaving op die actoren in de markt waar het 

risico op het niet naleven van de wet- en regelgeving het 

hoogst is.

In essentie houdt dit in dat het toezicht en de daar op 

volgende handhaving efficiënter en effectiever ingezet zal 

worden door de „goede‟ ondernemers minder in de gaten te 

houden en de „minder goede‟ ondernemers meer te 

controleren.

Risicogestuurd toezicht is niet nieuw! Ook nu kan dit al 

worden uitgevoerd. Echter zonder de juiste 

gegevenshuishouding is het effect vertroebeld en de kans op 

fouten te groot.

Risicogestuurd toezicht kan de beschikbare middelen voor 

toezicht en handhaving efficiënter benutten.

Minder toezichtslasten voor de ‘goede’ ondernemers en meer druk op de ‘minder goede’ ondernemers. 

Efficiënter en effectiever gebruik van middelen voor de uitvoerende diensten.

Ondernemers

Effect = 
Middelen  
worden 

verdeeld over 
100% populatie

Minder goede 
ondernemers

Goede 
ondernemers

Effect= Middelen kunnen op kleiner 
gedeelte van de populatie 

geconcentreerd worden (daar waar 
de risico’s zitten)
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Aan:
Onderwerp: FW: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:02:28
Bijlagen: bijlage 1.2 2011-01-18 Omvang veehouderij_versie 2.0.doc

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:36
Aan: @minvrom.nl>
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

 Bij deze

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  [mailto: @minvrom.nl]
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:34
Aan: 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

Kun je me dat stuk van even zenden tbv uitwerking dierrechtenvariant? Ik heb het vast maar zie door de
bomen het bos niet meer.

Alvast dank en groet

Policy coordinator
Ministry of Infrastructure and Environment IPC 625 P.O. Box 30945
2500 GX The Hague
The Netherlands
Tel. +31/70/
e-mail: @minvrom.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [mailto: @minlnv.nl]
Verzonden: donderdag 10 februari 2011 14:07
Aan: 

@minvenw.nl
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

Mee eens. Is van belang om varianten zo helder mogelijk te beschrijven om te voorkomen dat je later weer
allerlei discussie krijgt over wat de variant precies inhoudt. Volledigheid is nu eerste zorg, inkorten is van latere
zorg.
Ik wil nog wel even er op attenderen dat nodige voorwerk over paar varianten er ligt: zie eerder verspreide stuk
van ,

Gr.

coördinator cluster Mest en Milieu,
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Agroketens en Visserij (AKV), Postbus
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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.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: donderdag 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,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: woensdag 9 februari 2011 8:02
Aan: 

@minvrom.nl; 

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
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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
      06-

* <mailto @minlnv.nl>

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2011 8:04
Aan: 

@minvrom.nl; 

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
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.
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- 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: @minlnv.nl>
Verzonden: maandag 7 februari 2011 17:06
Aan: @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; minlnv.nl>; 
@minvrom.nl>; @minvrom.nl @minvrom.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;
@minvenw.nl @minvenw.nl>

Onderwerp: RE:  Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011

Bij deze bijlage 3 en een niet aangekondigde bijlage, namelijk het verslag van het gesprek met  (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: 

@minvrom.nl'; 

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-  / 06-1  (mobiel) fax. 070-
Email: <mailto: @minlnv.nl>
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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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1. Inleiding 
Deze notitie vormt het eindprodukt van de Projectgroep Omvang Veehouderij. In de notitie is getracht 
antwoord te geven op een drietal vragen: 
1. Is generieke sturing vanuit de Rijksoverheid op de omvang van de veehouderij na 2015 

noodzakelijk en zo ja, waarom? 
2. Op welke manieren kan de Rijksoverheid generiek sturen op de omvang van de veehouderij? 
3. Dient de Rijksoverheid te streven naar een bepaald maximum aan de omvang van de veehouderij 

en zo ja, waarom en waar ligt dit maximum? 
 
Bij het schrijven van deze notitie is gebruik gemaakt van de uitkomst van de verkenning van de 
mogelijke herziening van de Toekomstvisie veehouderij, waarin aandacht is gegeven aan een drietal 
onderwerpen, te weten omvang veehouderij, schaalgrootte en de relatie volksgezondheid – 
diergezondheid. 
 
In deze notitie is ook aandacht voor visies die door belangenorganisaties zijn ingebracht, waaronder 
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO-Nederland. 
 
De notitie is in eerste instantie bestemd voor de Stuurgroep Omvang Veehouderij. De Stuurgroep is 
verantwoordelijk voor het maken van keuzes over welke beleidsvoorstellen voorgelegd gaan worden 
aan de Staatssecretarissen van I&M en EL&I. De notitie dient verder als basis voor deze 
beleidsvoorstellen, voor brieven aan de Tweede Kamer en voor de toelichting bij de eventueel 
noodzakelijke wijziging van de Meststoffenwet en onderliggende regelgeving. 
 
In dit inleidende hoofdstuk komen achtereenvolgens de aanleiding (paragraaf 1.1), de formulering 
van de opdracht inclusief de afbakening (1.2) en de opbouw van de notitie (1.3) aan bodt. 

1.1 Aanleiding 
 
Expiratie dierrechten en afschaffen melkquotering 
In de tweede helft van 2008 is de minister per nota geadviseerd een onderzoek uit te laten voeren naar 
mogelijke sturingsinstrumenten ter vervanging van het stelsel van dierrechten en de melkquotering. 
Dit heeft geresulteerd in het rapport Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; opties voor 
sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 (rapport 2010.085.HD) van Capgemini Consulting i.s.m. 
WUR Alterra. Dit rapport is per brief van 24 juni 2010 (28385, nr. 184), zonder Kabinetsreactie, aan de 
Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft de Tweede Kamer gemeld dat een reactie aan het 
nieuw te vormen Kabinet is. 
 
Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie EL&I van 11 november 2010 heeft de 
Staatssecretaris, in antwoord op vragen van verschillende fracties, geantwoord dat hij in april/mei 
2011 de Kamer zal “informeren hoe in de toekomst omgegaan wordt met de omvang van de 
veehouderij na 2015”. 
 
Toekomstvisie veehouderij 
In een brief van 29 juni 2010 heeft de voormalig minister van LNV de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij. Zij constateert dat de veehouderij de 
afgelopen jaren op vele fronten een beweging heeft gemaakt naar meer duurzaamheid. Tevens schetst 
zij de opgaven die in de toekomst liggen om gewenste doorbraken op dit gebied te realiseren. 
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De kernboodschap van de nota Toekomstvisie Veehouderij is dat de veehouderij in Nederland zich in 
2023 moet hebben ontwikkeld tot een in alle opzichten duurzame sector. Dit is een veehouderij met 
een breed draagvlak in de samenleving en die produceert met respect voor mens, dier, milieu en 
omgeving, inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld. 
 
Verduurzaming in de veehouderij is een onderwerp dat nadrukkelijk de aandacht heeft, zowel 
nationaal als internationaal. Maatschappelijke discussies vinden plaats over megastallen, het 
burgerinitiatief in Brabant en de relatie veehouderij-volksgezondheid, zoals duidelijk naar voren 
kwam bij de uitbraak van Q-koorts. Het debat gaat ook over ontwikkelingen zoals het expireren van 
de dierrechten voor varkens en pluimvee in 2015, het afschaffen van de melkquotering en de 
ontwikkeling van de geiten- en schapenhouderij.  
 
Deze ontwikkelingen vereisen (mogelijk) een aanvulling op het geformuleerde beleid zoals verwoord 
in de Toekomstvisie veehouderij en op onderdelen verdient het zonodig een herziening. Het gaat om de 
volgende onderwerpen:  
• Omvang van de veehouderij; 
• Schaalgrootte per bedrijfslocatie; 
• Relatie veehouderij – volksgezondheid. 
 
In een projectgroep is in de tweede helft van 2010 gewerkt aan een uitwerking van deze drie 
onderwerpen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze notitie. 
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
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”1.  
 
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”. 
 
Derogatievoorwaarden 
                                                           
1 Het voorlopige programma stikstof, 28 juni 2010, Bijlage bij Kamerstukken II, 30654, nr. 83. 
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Met de Europese Commissie is, in het kader van het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2006-2009, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse mestproductie 
het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de Commissie: “Teneinde te 
vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie intensivering optreedt, dienen de 
bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het 
niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, overeenkomstig het door Nederland uit te voeren 
actieprogramma”2. 
 
Nederland heeft realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de instandhouding van het 
stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van mestafzetovereenkomsten3. In het vierde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2010-2013 is de afspraak bestendigd. Te verwachten 
valt dat de Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. 

1.2 Opdracht 
 

1.3 Opbouw notitie 
 

                                                           
2 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
3 “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”. 
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2. Achtergronden 

2.1 Maatschappelijk beeld van de veehouderij  
De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen 5 à 10 jaar meer en meer onderwerp geworden van een 
breed maatschappelijk debat. Het hebben van een mening over de veehouderij is niet langer 
voorbehouden aan belangenorganisaties. De burger laat zich horen (dit kwam o.a. expliciet aan de 
orde tijdens de Q-koortsuitbraak en bij het burgerinitiatief in Noord-Brabant). Deze groeiende 
belangstelling van de maatschappij voor de veehouderij heeft zich vertaald in een groeiende aandacht 
vanuit de politiek. De opkomst van de Partij voor de Dieren is hiervan de meest zichtbare uiting. Maar 
ook de gevestigde politieke partijen hebben meer aandacht voor de effecten van de veehouderij. Ook 
het pleidooi voor een duurzame veehouderij van vele hoogleraren die expliciet hun zorg hebben geuit 
over de ontwikkelingen in de veehouderij, kan hier worden genoemd. 
 
In het maatschappelijk debat over de veehouderij in Nederland domineren onderwerpen als 
dierenwelzijn, diergezondheid (en de kosten van bestrijding dierziekten), volksgezondheid, 
hinderproblematiek, schaalgrootte en milieudruk (en de verdeling van de kosten daarvan). Maar de 
discussie gaat ook over fundamentele vragen of Nederland op grote schaal levende dieren, vlees en 
eieren voor de export moet produceren4 en of de consumptie van dierlijke eiwitten niet vervangen kan 
en/of moet worden door plantaardige consumptie. Hoe mensen de veehouderij beleven en beoordelen 
wordt gevoed door o.a.  (hun) ervaringen, beelden van de veehouderij, kennis van de feiten en 
(persoonlijke) omstandigheden. Soms uit zich dit op lokale of regionale schaal, bijvoorbeeld bij de 
uitbreiding van een intensieve veehouderij in of rond de eigen woonomgeving, soms op landelijke of 
zelfs mondiale schaal, bijvoorbeeld in de discussie of Nederland veevoer moet importeren om vlees te 
kunnen exporteren.  
 
Uit bovenstaande mag al blijken dat er niet zoiets bestaat als ‘het maatschappelijke standpunt’. De 
standpunten zijn divers en hebben vaak een zeer verschillende achtergrond. Vele opvattingen over 
wat de juiste manier is om in Nederland dieren te houden voor de voedselproductie zijn waar te 
nemen. Bij die opvattingen komen vaak ook emoties om de hoek kijken. De emoties moeten worden 
gezien als een signaal van maatschappelijke zorg en betrokkenheid. Voor het kunnen voeren van een 
constructieve discussie over de veehouderij en de wijze waarop zij zich dient te ontwikkelen, is het 
belangrijk om goed te begrijpen waarom mensen zich zorgen maken over de veehouderij en waarop 
emoties en opvattingen van mensen zijn gebaseerd. Dit is meestal terug te voeren op de (morele) 
waarden en normen die zij belangrijk achten in de omgang met dieren, mensen en onze leefomgeving. 
Daar waar waarden die mensen belangrijk vinden in de samenleving niet of onvoldoende worden 
geborgd, zal weerstand optreden en een beroep op de overheid worden gedaan. 

2.2 Waarden rond de veehouderij 
De veehouderij is een economische activiteit waarmee ondernemers inkomen genereren en die een 
belangrijke bijdrage levert aan de nationale economie en welvaart en de voedselvoorziening. In 
Nederland vindt het merendeel van de Nederlandse samenleving het acceptabel dat dieren worden 
gehouden voor voedselproductie. Daarmee wordt economie/welvaart beschouwd als een belangrijke 
waarde. Echter, deze economische activiteit staat niet op zichzelf. Er zijn effecten op de omgeving en 

                                                           
4 In 2008 bedroeg de binnenlandse productie 2,8 miljoen ton vlees en 9,4 miljard eieren waarvan 2,3 miljoen ton 
(82%) respectievelijk 8,6 miljard stuks (91%) werd geëxporteerd. Nederland importeerde in datzelfde jaar 1,2 
miljoen ton vlees en 2,2 miljard stuks eieren (PVE (2009), Vee, Vlees en Eieren in 2008). In 2009 werden 6,1 miljoen 
biggen (waarvan 50% naar Duitsland) en 5,1 miljoen fokvarkens, vleesvarkens en vleeszeugen (waarvan 76% naar 
Duitsland) geëxporteerd (PVE (2010), Vee, Vlees en Eieren in 2009).  
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daarmee positieve dan wel negatieve invloeden op de andere waarden die we belangrijk achten. Van 
belang is na te gaan of de verschillende waarden voldoende worden gerespecteerd of dat bepaalde 
waarden door de ontwikkeling van de economische waarde teveel worden geschaad, met andere 
woorden: is er een balans tussen de diverse waarden. De volgende waarden kunnen onderscheiden 
worden:  
 
Planet People Profit 
Milieu Volksgezondheid Concurrentiekracht 
Landschap Menselijke maat Ondernemerschap 
Biodiversiteit Respect voor dieren Autonomie (veehouder) 
Diergezondheid  Welvaart 
Dierenwelzijn   
Tabel 1: Waarden in het maatschappelijk debat over veehouderij (op basis van de drie P’s) 
 
Genoemde waarden zijn niet limitatief. Ook voedselzekerheid, sociale cohesie en andere zijn relevante 
waarden in dit verband. Genoemde waarden zijn komen het meest frequent voor in discussies over de 
veehouderij. 
 
Alle benoemde waarden spelen een rol in de discussie, maar ze wegen niet voor iedereen even zwaar. 
Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën hoe deze waarden het beste kunnen worden 
gerealiseerd: wat behoren we te doen of na te laten. 

2.3 Rol van de overheid 
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hoeft de overheid zich 
maatschappelijke belangen pas dan aan te trekken, wanneer de markt of de samenleving daarin niet 
op een bevredigende wijze zelf voorziet5. De WRR wijst erop dat pas als deze belangen niet of 
onvoldoende worden verwezenlijkt maatschappelijke belangen publieke belangen worden, belangen 
waarvoor de overheid eindverantwoordelijkheid draagt. Volgens de WRR is het aan de politiek om 
aan te geven welke publieke belangen in een concreet geval aan de orde zijn. Ook de SER komt tot 
deze conclusie: “Het aanmerken en benoemen van een publiek belang is bij uitstek een kwestie van 
politieke besluitvorming”6. 
 
Volgens de WRR is de politiek dus aan zet als het gaat om de vraag wat onder het publieke belang 
geschaard moet worden. Deze notie gaat echter voorbij aan de vraag hoe de politiek tot de overtuiging 
komt dat een bepaald publiek belang zonder overheidsbemoeienis onvoldoende tot zijn recht komt. 
Publieke belangen komen niet “uit de politieke hemel vallen”. Dat er van een dergelijk belang 
gesproken moet worden, is veelal een conclusie die getrokken wordt nadat zich incidenten hebben 
voorgedaan (Q-koorts), burgers zich hebben geroerd (burgerinitiatief Brabant), of experts hebben 
gewaarschuwd (pleidooi hoogleraren). Publieke belangen zijn met andere woorden niet gegeven, 
maar moeten worden ontdekt. Een belangrijk motief om bepaalde publieke belangen aan te merken 
als ‘publiek’ is gelegen in het optreden van complexe (positieve of negatieve) externe effecten. Dit is in 
het bijzonder het geval voor publieke belangen die verbonden zijn aan duurzaamheid, waarbij 
negatieve externe effecten kunnen optreden voor latere generaties, mensen in andere landen, dieren of 
onze leefomgeving. 
 
Ook bij de beantwoording van de vraag hoe aan publieke belangen tegemoet gekomen kan worden 
heeft de politiek volgens de WRR het laatste woord, maar kan een bepaalde keuze mede worden 
                                                           
5 WRR, 26 april 2000, Het borgen van publiek belang 
6 SER, 2008, Waarden van de landbouw, publicatienummer 5, 16 mei 2008. 
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gebaseerd op wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit het verleden. Het formuleren van 
marktwerking en publieke belangen in termen van een rolverdeling tussen de markt en de overheid 
lijkt echter vanzelfsprekender dan het is. Immers, overheid en markt zijn vrijwel overal en vrijwel 
altijd met elkaar verweven. Zelfs bij de meest simpele transactie spelen beide een rol. 

2.4 Ontwikkelingen in de landbouw 

2.4.1 Melkveehouderij 
In tabel 2 is een aantal ontwikkelingen in de melkveehouderij weergegeven. Duidelijk is dat de totale 
melkproductie tussen 1980 en 2009 niet aan veel verandering onderhevig is. Het aantal melk- en 
kalfkoeien daalt in de periode daarentegen sterk (-36,8%). Dit is mogelijk vanwege de groei van de 
melkproductie per koe (tussen 1980 en 2009: +57,4%). De stikstofexcretie van de totale rundveestapel 
kent een piek in het midden van de jaren ’80 (1986: 472 miljoen kg), maar daalt daarna scherp naar 258 
miljoen kilogram in 2009 (tussen 1980 en 2009: -32,3%; tussen 1986 en 2009: -45,4%). 
 
Het aantal bedrijven met rundvee daalde tussen 1980 en 2009 met 62%. Het aantal bedrijven met melk- 
en kalfkoeien daalde tussen 1980 en 2009 zelfs met 69,8%. Deze daling is nog steeds gaande. Dit 
betekent een langzame maar gestage schaalvergroting in de melkveehouderij, zoals ook blijkt uit het 
gemiddeld aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf dat inmiddels ruim 73 bedraagt (stijging t.o.v. 1980: 
110%). 
 
  melk- en 

kalf-
koeien 

vlees-, 
weide-, 
zoog-
koeien 

overig Totaal 
rundvee 

bedrijven 
met 
rundvee 

melk-
productie 

productie 
per koe 

Stikstof-
excretie 

bedrijven 
met 
melk- en 
kalf-
koeien 

Gemiddeld 
aantal 
melk- en 
kalfkoeien 

       *1000  stuks *1000 ton liter mln. kg.   stuks  
                   
1980 2.356 44 2.298 5.226 87.457 11.851 5.030 381 67.167 35,1 
1990 1.878 120 2.447 4.926 65.423 11.273 6.003 452 46.977 40,0 
1995 1.708 146 2.277 4.654 56.216 11.280 6.604 438 37.465 45,6 
2000 1.504 163 1.782 4.069 45.804 11.155 7.416 339 29.466 51,0 
2002 1.485 150 1.658 3.857 41.246 10.677 7.188 282 n.b. n.b. 
2004 1.470 145 1.529 3.765 38.336 10.905 7.416 265 n.b. n.b. 
2006 1.420 143 1.482 3.745 36.244 10.994 7.744 254 22.301 63,7 
2008 1.466 127 1.525 3.890 34.198 11.624 7.928 264 20.746 70,7 
2009 1.489 123 1.584 3.968 33.268 11.791 7.918 258 20.268 73,5 

Tabel 2: Ontwikkelingen in de melkveehouderij sinds 1980 (Bron: CBS en . 

2.4.2 Varkenshouderij 
In tabel 3 is voor de periode 1998-2009 ondermeer het aantal eenheden varkensrechten weergegeven. 
In die periode is het aantal rechten gedaald met ruim 18%. Het aantal gehouden vlees- en fokvarkens 
is in diezelfde periode gedaald met 14,8%. Deze geringere daling van het aantal dieren kent een 
drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het soort varkens dat 
gehouden wordt, van vlees- en fokvarkens naar verhoudingsgewijs meer biggen. Het aantal biggen is 
in dezelfde periode dan ook nauwelijks gedaald (-0,5%). In de tweede plaats is er sprake van een 
groeiend aantal varkens dat buiten rechten gehouden mag worden, voornamelijk als gevolg van de 
POR-regeling. In de derde plaats is de benuttingsgraad van de varkensrechten in de loop van de jaren 
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gestegen. In 2002 bedroeg de benutting van varkensrechten in heel Nederland 87%. In 2006 was deze 
benutting opgelopen tot 93%7. Eind 2009 was de benutting bijna 100%8.   
 
De fosfaatproductie in de varkenshouderij is in de beschouwde periode met 13,8% gedaald. Dit geeft 
aan dat in de afgelopen 10 tot 12 jaar de varkenshouderij geen werk heeft gemaakt van het 
terugdringen van de uitstoot van mineralen via het voerspoor. 
 
 Varkensrechten 

*1000 eenheden 

Varkensrechten 

* 1000 kg 

fosfaat 

Totaal 

Vlees- en 

fokvarkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

varkens 

*1000 

Totaal 

aantal 

Biggen 

*1000 

Bedrijven met 

varkens 

Fosfaatproductie 

*1000 kg fosfaat 

1998 10.843 80.237 8.351 13.446 5.095 19.345 53.997 
2000 10.355 76.628 8.015 13.118 5.103 14.523 48.171 
2002 9.452 69.947 6.903 11.648 4.744 11.851 39.680 
2004 8.860 65.564 6.629 11.153 4.524 10.038 37.107 
2006 8.839 65.409 6.709 11.356 4.647 9.041 42.776 
2008 8.849 65.484 7.061 12.026 4.966 8.249 45.053 
2009 8.847 65.464 7.118 12.186 5.068 7.567 46.537 
        
1998-2009 -18,4% -18,4% -14,8% -9,4% -0,5% -60,9% -13,8% 

Tabel 3: Ontwikkelingen in aantal varkensrechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 
 
Het aantal bedrijven met varkens is in de periode 1998-2009 met maar liefst 60,9% gedaald van bijna 
20.000 bedrijven in 1998 naar iets meer dan 7.500 in 2009. Medio 2008 waren er ruim 8.000 bedrijven 
met varkens in Nederland. De helft daarvan kan als gespecialiseerd varkensbedrijf getypeerd wordt. 
Deze bedrijven, waar varkenshouderij de hoofdtak is, bestonden uit circa 1.250 zeugenbedrijven, 
bijna 1.800 vleesvarkensbedrijven en bijna 1.000 gesloten bedrijven. Op de overige varkensbedrijven 
worden vooral vleesvarkens gehouden. Het gemiddeld aantal varkens op een bedrijf is in de periode 
1998-2009 gestegen van 695 naar 1.610 varkens. 
 
In de komende jaren dient de varkenshouderij zich aan te passen aan nieuwe milieu- en welzijnseisen. 
Van invloed zijn vooral de nieuwe emissie-eisen voor ammoniak die per 2013 gerealiseerd dienen te 
worden en aangescherpte welzijnseisen, ook per 2013, bestaande uit: 
• Realisatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen; 
• Realisatie van vergroting van de leefoppervlakte voor gespeende biggen en vleesvarkens; 
• Realisatie van spleetbreedte van roostervloeren van maximaal 18 mm bij vleesvarkens. 
 
Het LEI heeft onderzoek verricht naar de gevolgen van deze nieuwe eisen voro de varkenshouderij9. 
Conclusies die het LEI trekt zijn: 
• Varkenshouderijbedrijven staan er financieel gezien niet goed voor (56% redelijk tot goed, 31% 

matig, 13% slecht); 
• Er zijn forse aanpassingen nodig om te voldoen aan wettelijke eisen per 2013; 
• Een deel van de bedrijven zal versneld stoppen: “Een deel van de varkenshouders zal stoppen 

indien bestaande stallen aangepast dienen te worden aan de milieu- en dierenwelzijneisen”; 

                                                           
7 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
8 Bron: Dienst Regelingen 
9 LEI (2010), Economische gevolgen van bestaande regelgeving voor de Nederlandse varkenshouderij, LEI-
rapport 2010-010. 
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• De varkensstapel zal krimpen: “Een forse krimp van het aantal bedrijven zal ook een krimp 
betekenen van het aantal varkens omdat de vrijkomende productiecapaciteit op korte termijn zeer 
waarschijnlijk niet geabsorbeerd kan worden door de overblijvende bedrijven”. 

 
Hoofdconclusie uit het rapport: “Bij de huidige regelgeving zal per 2013 het welzijn in de 
varkenshouderij verbeteren en de milieubelasting van de varkenshouderij sterk afnemen door een 
lagere ammoniakemissie en ontlasting van de mestmarkt. Dit gaat wel ten koste van het aantal 
varkensbedrijven, mede door versnelling van het autonome herstructureringsproces. Met name bij 
verbouw zijn de investeringen relatief hoog voor vergroting van het leefoppervlak en het vervangen 
van de roostervloeren. De investeringen zijn voor veel bedrijven moeilijk te financieren door de 
gemiddeld lage opbrengstprijzen en inkomens in de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze 
situatie de komende jaren niet sterk zal verbeteren. Daarnaast dienen de varkenshouders, die kunnen 
investeren en de bedrijfsvoering kunnen voortzetten, genoegen te nemen met een fors lager inkomen”. 
 
Mede naar aanleiding van het eerdergenoemde LEI-rapport is door de Tweede Kamer een aantal 
versoepelingen van de milieu- en welzijnseisen afgedwongen. Ten aanzien van ammoniak is als 
versoepeling doorgevoerd dat bedrijven die in het kader van het Actieplan ammoniak hebben 
aangegeven op termijn te zullen gaan stoppen, tot uiterlijk 2020 het bedrijf kunnen voortzetten met 
toepassing van relatief eenvoudige ammoniakmaatregelen. Verder is besloten dat, in afwachting van 
de evaluatie van de Europese Varkensrichtlijn, bestaande roostervloeren niet hoeven te worden 
vervangen door roosters met een spleetbreedte van 18 mm. 

2.4.3 Pluimveehouderij 
In tabel 4 is voor de periode 2002-2009 het aantal eenheden pluimveerechten weergegeven. In die 
periode is het aantal rechten gedaald met ruim 8%. Het aantal gehouden kippen is in diezelfde 
periode gedaald met 4,1%, het aantal kalkoenen met 26,9%. De geringere daling van het aantal kippen 
kent, net als bij de varkens, een drietal oorzaken. In de eerste plaats heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden in het soort pluimvee dat gehouden wordt. Het aantal leghennen is in genoemde 
periode gestegen (+17,1%), het aantal vleeskuikens is gedaald (-20,8%). Het effect hiervan is gering. 
 
In de tweede plaats is er sprake van een groeiend aantal kippen dat buiten rechten gehouden mag 
worden, voornamelijk als gevolg van de kaderregelingen Zuivere Ei en Golden Harvest en de POR-
regeling. In de afgelopen tien jaar zijn 186 ontheffingen van de Meststoffenwet verleend aan 
individuele bedrijven in verband met het houden van dieren zonder dat daarvoor productierechten 
zijn verworven. Deze ontheffingen hadden tot doel vermindering van de milieudruk door stimulering 
van mestverwerking en afzet van producten verkregen door mestverwerking, buiten de Nederlandse 
landbouw. Van deze 186 bedrijven zijn er 182 waaraan op basis van artikel 112, eerste lid, van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet een ontheffing is verleend. Van de 182 bedrijven hebben 97 
bedrijven de ontheffing benut, waarvan 90 bedrijven met 662.912 kg fosfaat (overeenkomend met 
1.325.824 pluimvee-eenheden) en 7 bedrijven met 75.139 kg fosfaat (10.153 varkenseenheden). Aan 
vier bedrijven is op basis van artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet ontheffing verleend. Deze 
vier bedrijven hebben samen 128.099 kg fosfaat (256.198 pluimvee-eenheden). 
 
In de derde plaats is de benuttingsgraad van de pluimveerechten in de loop van de jaren gestegen. In 
2002 bedroeg de benutting van pluimveerechten in heel Nederland 88%. In 2006 was deze benutting 
opgelopen tot 94%10. Eind 2009 was de benutting, net als bij de varkesnrechten, bijna 100%11.   
 
                                                           
10 LEI (2007), Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? Studie in het kader van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2007, rapport 3.07.06, oktober 2007. 
11 Bron: Dienst Regelingen 
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 Pluimvee-

rechten 

*1000 

eenheden 

Pluimvee-

rechten 

* 1000 kg fosfaat 

Totaal 

kippen 

*1000 

Totaal 

kalkoenen 

*1000 

Bedrijven 

met kippen 

Bedrijven 

met 

kalkoenen 

Fosfaatproductie 

kippen en 

kalkoenen 

*1000 kg fosfaat 
1998 n.b. n.b. 98.692 1.462 4.261 124 29.134 
2000 n.b. n.b. 104.015 1.544 3.860 121 32.064 
2002 73.459 36.729 101.052 1.451 3.358 112 27.382 
2004 68.054 34.027 85.816 1.238 2.768 92 23.934 
2006 67.830 33.915 91.783 1.140 2.587 75 26.909 
2008 67.574 33.787 96.700 1.044 2.496 61 27.926 
2009 67.384 33.692 96.859 1.060 2.402 62 28.759 
        
2002-2009 -8,3% -8,3% -4,1% -26,9% -28,5% -44,6% 5,0% 
1998-2009 n.v.t  -1,9% -27,5% -43,6% -50,0% -1,3% 

Tabel 4: Ontwikkelingen in aantal pluimveerechten, dieren en bedrijven en de daarbij behorende 
fosfaatproductie. 

2.4.4 Grondgebondenheid 
In tabel 3 is de mate van grondgebondenheid van verschillende bedrijfstypen weergegeven 
(landbouwbedrijven totaal, sterk gespecialiseerde melkveebedrijven12, overige melkveebedrijven en 
hokdierbedrijven). Grondgebondenheid is hierbij gedefinieerd als een gemidelde productie van 
maximaal 170 kilogram stikstof per hectare landbouwgrond op bedrijfsniveau voor niet-
derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met niet-melkveehouderijen) en 250 kilogram 
stikstof per hectare voor derogatiebedrijven (min of meer overeenkomend met melkveehouderijen). 
 
Afgezien van hokdierbedrijven is over de gehele linie van de veehouderij de grondgebondenheid 
toegenomen. In de totale landbouwsector steeg de grondgebondenheid van 44% in 1995 naar 54% 
(uitgedrukt in 170 kg N/ha) in 2009. Bij de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven groeide het 
aandeel grondgebonden bedrijven van 6% in 1995 naar 41% in 2009. Bij overige melkveebedrijven was 
een stijging te zien van 17% naar 45% in dezelfde periode. Bij hokdierbedrijven is het aandeel 
grondgebondenheid minimaal (rond de 1%). 

                                                           
12 Bij deze bedrijven vormt het houden van melk- en kalfkoeien en vlees- en weidekoeien minstens 
tweederde van het totale brutostandaardsaldo. 
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Type Stikstofproductie-

klasse 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Landbouw-

bedrijven 

Totaal 

0-170 kg/ha 44 49 51 54 54 54 54 

170-250 kg/ha 7 12 15 15 15 14 15 
250-1000 kg/ha 38 30 26 23 22 24 22 

> 1000 kg/ha 11 9 8 8 8 8 9 

Sterk 

gespecialiseerde 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 1 2 2 3 3 3 3 

170-250 kg/ha 5 24 33 37 38 33 38 
250-1000 kg/ha 94 74 64 59 58 64 58 

> 1000 kg/ha 1 1 1 1 0 0 0 

Overige 

melkvee-

bedrijven 

0-170 kg/ha 3 10 14 21 23 24 27 
170-250 kg/ha 14 23 28 29 31 29 28 

250-1000 kg/ha 78 66 57 49 46 45 43 
> 1000 kg/ha 5 1 1 2 1 2 1 

Hokdier-

bedrijven 

totaal 

0-170 kg/ha 1 1 2 1 1 1 1 
170-250 kg/ha 1 2 3 2 2 2 2 

250-1000 kg/ha 31 38 38 34 33 31 29 
> 1000 kg/ha 67 58 57 63 64 66 68 

Tabel 5:  
 

2.5 Toestand van het milieu 

2.5.1. Mestproductie en plaatsingsruimte 
De Nederlandse veehouderij produceert jaarlijks 486 miljoen kilogram stikstof13 en 175 miljoen 
kilogram fosfaat (cijfers 2009). In tabel 6 is een onderverdeling opgenomen naar diercategoriën. 
 
Mestproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 47.984 47.073 48.113 47.070 46.470 46.212 47.985 49.072 
Schapen en geiten 1.553 1.581 1.641 1.728 1.737 1.744 1.627 1.552 
Overige graasdieren¹ 5.048 4.821 4.815 4.998 4.756 4.808 4.702 4.619 
Varkens 12.272 11.719 11.724 11.852 11.787 12.009 12.326 12.425 
Pluimvee 1.863 1.155 1.341 1.484 1.471 1.439 1.483 1.505 
Vleeskalveren 2.725 2.818 2.670 2.895 2.975 2.920 3.050 3.033 
Overige staldieren 84 82 85 91 88 103 104 106 
Totaal Nederland 71.529 69.247 70.390 70.117 69.284 69.235 71.277 72.312 
         
Stikstofproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 281,8 276,1 264,8 260,9 254,1 258,1 264,1 258,1 
Schapen en geiten 16,2 16,5 12,0 12,6 12,4 11,8 11,7 11,5 
Overige graasdieren¹ 33,3 31,6 30,4 31,3 29,5 29,4 28,8 28,4 
Varkens 99,1 96,8 93,7 101,2 102,4 104,8 108,8 109,7 
Pluimvee 60,3 43,9 52,8 58,4 57,7 59,1 61,4 61,8 
Vleeskalveren 11,4 12,1 11,1 12,2 13,0 13,9 14,2 14,1 
Overige staldieren 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 
Totaal Nederland 504,4 479,2 467,0 478,8 471,2 479,6 491,3 486,0 
         
Fosfaatproductie (miljoen kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Melk- en fokvee 84,9 85,8 80,9 80,5 78,8 78,5 83,0 81,4 

                                                           
13 Stikstofproductie: De stikstof in dierlijke mest is de uitgescheiden stikstof inclusief gasvormige verliezen. 
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Schapen en geiten 4,7 4,6 4,0 4,3 4,3 4,4 4,1 4,0 
Overige graasdieren¹ 10,4 10,3 10,1 10,5 10,0 10,4 9,7 9,6 
Varkens 39,7 38,6 37,1 41,5 42,8 42,7 45,1 45,4 
Pluimvee 27,4 20,6 23,9 26,8 26,9 27,0 27,9 28,2 
Vleeskalveren 4,4 4,7 4,3 4,6 5,2 5,2 5,0 5,0 
Overige staldieren 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 
Totaal Nederland 172,9 165,9 161,8 169,7 169,2 169,4 175,9 174,9 

Tabel 6: Mestproductie, uitgedrukt in kilogrammen mest, stikstof en fosfaat, onderscheiden naar 
diercategoriën, voor de jaren 2002-2009 (2009: voorlopige cijfers) (Bron: CBS). 
 
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 mineralen14 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). 
 
De stikstofuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. In figuur 1 is per gemeente de 
omvang van de stikstofuitscheiding. In figuur 2 is hetzelfde gedaan, maar dan per provincie. 
 

         
Figuren 1 en 2: Relatieve stikstofproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Ook de fosfaatuitscheiding is niet gelijkmatig verdeeld over Nederland. Deze volgt hetzelfde patroon 
als bij stikstof, zoals te zien is in de figuren 1 (per gemeente) en 2  (per provincie). 
 

                                                           
14 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
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Figuren 3 en 4: Relatieve fosfaatproductie per gemeente (links) en per provincie (rechts) 
(cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 7 weergegeven welke hoeveelheden stikstof en fosfaat er per provincie 
wordt geproduceerd, inclusief de percentuele bijdrage van de onderscheiden provincies aan de totale 
nationale productie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie  
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Bijdrage aan totale 
stikstofproductie 

Bijdrage aan totale 
fosfaatproductie 

Zeeland 5.243 2.126 1,3% 1,2% 
Flevoland 6.229 2.606 1,5% 1,5% 
Noord-Holland 16.358 5.784 3,9% 3,3% 
Utrecht 19.187 7.436 4,6% 4,3% 
Zuid-Holland 19.896 7.177 4,8% 4,1% 
Groningen 20.871 7.850 5,0% 4,5% 
Drenthe 21.327 8.377 5,1% 4,8% 
Limburg 31.848 16.023 7,6% 9,2% 
Friesland 53.349 19.132 12,8% 10,9% 
Overijssel 58.852 24.104 14,1% 13,8% 
Gelderland 71.092 31.034 17,0% 17,8% 
Noord-Brabant 93.452 43.181 22,4% 24,7% 
Totaal 417.704 174.830 100% 100% 

Tabel 7: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief bijdrage aan nationaal totaal (cijfers 
2009) (Bron: CBS) 
 
In de figuren 5 en 6 is voor stikstof, respectievelijk fosfaat, bij de gebruiksnormen voor 2009, het 
overschot dan wel het tekort aan plaatsingsruimte weergegeven ten opzichte van de productie in de 
eigen provincie. Een rode kleur duidt op de beschikbaarheid van plaatsingsruimte, een grijze kleur 
duidt op een tekort. 
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Figuren 5 en 6: Overschot (rood)/tekort (grijs) aan plaatsingsruimte stikstof (links) en fosfaat (rechts) 
per provincie op basis van mestproductie in betreffende provincie (cijfers 2009) (Bron: CBS). 
 
Voor de volledigheid is in tabel 8 de totale stikstof- en fosfaatproductie per provincie weergegeven 
inclusief het overschot dan wel het tekort aan plaatsinsruimte in de betreffende provincie. 
 
Provincie Totaal stikstof-

productie 
*1.000 kg 

Totaal fosfaat-
productie 
*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte stikstof 

*1.000 kg 

Saldo plaatsings-
ruimte fosfaat 

*1.000 kg 
Groningen 20.871 7.850 11.360 6.123 
Friesland 53.349 19.132 1.552 1.765 
Drenthe 21.327 8.377 9.257 4.900 
Overijssel 58.852 24.104 -11.487 -5.500 
Flevoland 6.229 2.606 9.640 4.950 
Gelderland 71.092 31.034 -17.135 -9.262 
Utrecht 19.187 7.436 -2.718 -1.197 
Noord-Holland 16.358 5.784 11.599 6.013 
Zuid-Holland 19.896 7.177 8.507 4.587 
Zeeland 5.243 2.126 15.227 7.829 
Noord-Brabant 93.452 43.181 -44.219 -22.173 
Limburg 31.848 16.023 -13.442 -7.641 

Tabel8: Productie van stikstof en fosfaat per provincie inclusief overschot dan wel tekort aan 
plaatsingsruimte (cijfers 2009) (Bron: CBS) 

2.5.2 Ammoniak en overige verzurende stoffen 
De emissies van verzurende stoffen blijven de laatste jaren vrijwel op het zelfde niveau. De landbouw 
levert de grootste bijdrage aan de verzuring, vooral door de emissie van ammoniak. De emissie van 
verzurende stoffen, volgens de NEC-indeling, is in 2009 ten opzichte van 1990 meer dan gehalveerd. 
De grootste absolute afname is gerealiseerd door de afname van de NH3-emissie bij de doelgroep 
landbouw. Verder zijn substantiële reducties gerealiseerd bij de industrie (SO2 en NOx) en verkeer en 
vervoer (NOx). De grootste relatieve afname is gerealiseerd door de doelgroep industrie waar de 
emissie sinds 1990 met 74% verminderd is. 
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Figuur 7: Emissie van verzurende stoffen per sector (NEC) in 2009 (Bron: emissieregistratie). 
 
De sector land- en tuinbouw leverde in 2009 de grootste bijdrage aan de NEC-emissies doordat het 
88% van de totale ammoniak (NH3-) uitstoot voor zijn rekening nam. 
 

 
Figuur 8: Emissie van ammoniak per sector (NEC) in 2009 (Bron; emissieregistratie). 
 
De uitstoot van ammoniak (NH3) is ten opzichte van 2007 met ruim 7 kiloton afgenomen naar 130 
kiloton in 2008. Dit is nog circa 2 kiloton boven het emissieplafond van 128 kiloton in 2010. Deze 
afname komt door de aanscherping van de uitrijbepalingen voor bouwland per 2008 (5 kiloton 
reductie) en verder door de aanpassing van stallen in de intensieve veehouderij. In 2009 is de NH3-
emissie nagenoeg constant gebleven. 
 
Sinds 1990 zijn de NH3-emissies met circa 50% gedaald. Deze afname is het gevolg van krimp van de 
veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. 
De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting (De Haan et al., 2009). Bij emissiearm bemesten 
vervluchtigt er weinig ammoniak, waardoor er meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het 
gewas en er minder kunstmest nodig is. 
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Figuur 9: Emissie van verzurende stoffen naar de lucht door de land- en tuinbouw (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Van alle in de tabellen opgenomen stoffen is de emissie naar de lucht in de periode 1990-2009 
(voorlopig cijfer) afgenomen. Bij NH3 heeft dit vooral te maken met maatregelen bij 
landbouwbedrijven bij verbeterde afdekking en toepassing van dierlijke mest. In 2003 nam tevens het 
aantal dieren sterk af. Veel dieren moesten worden afgemaakt om verspreiding van vogelpest te 
voorkomen. Dit leidde tot minder mestproductie waardoor de emissies van NH3 en N2O extra omlaag 
gingen. De waar te nemen lichte stijging van de emissies van CO2 is toe te schrijven aan de toename in 
de emissies door stationaire bronnen (o.a. verwarming van de kassen). 
 

 
Figuur 10: Emissie van ammoniak uit de land- en tuinbouw, bijdrage verschillende bronnen (bron: 
Emissieregistratie). 
 
Ammoniak komt vrij uit stallen, mestopslagen, tijdens beweiding en bij het aanwenden van mest. De 
uitstoot van ammoniak (NH3) is gehalveerd sinds 1990, vooral door de verplichte emissiearme 
aanwending van dierlijke mest. Tussen 2000 en 2003 is de ammoniakemissie minder sterk afgenomen 
dan in de jaren negentig. De afname na 2000 is te danken aan de krimpende veestapel en de bouw van 
emissiearme stallen. Vanaf 2003 vindt stabilisatie plaats. In 2006 is minder mest aangewend doordat 
een deel van de mest in de opslag is gebleven. In 2007 is die extra mest in de mestopslag alsnog 
aangewend. Daarnaast is in 2007 sprake van een toename van met name varkens en kippen t.o.v. 2006. 
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De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 130,2 miljoen kg, en ligt daarmee 
nog boven het vastgestelde EU-plafond 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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3. Noodzaak sturing op omvang 

3.1 Inleiding 
De overheid zal bij haar keuze om wel of niet regulerend op te treden, rekening moeten houden met 
een aantal relevante ontwikkelingen. In de eerste plaats kan gewezen worden op de krimpende 
milieugebruiksruimte in Nederland: de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten in de 
komende jaren verder omlaag om de waterkwaliteit (grond- en oppervlaktewater) te verbeteren; de 
uitstoot van ammoniak, zowel regionaal (Natura2000) als nationaal (NEC-plafond), moet aanzienlijk 
omlaag om te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteits- en natuurdoelen en de emissie van 
broeikasgassen moet gereduceerd worden om te kunnen voldoen aan klimaatdoelen. De Europese 
Commissie heeft daarnaast aan de derogatie, die in het kader van de Nitraatrichtlijn is verleend, de 
voorwaarde verbonden dat de Nederlandse mestproductie (uitgedrukt in kilogrammen stikstof en 
fosfaat) het niveau van 2002 niet zal overschrijden15.  
 
In de tweede plaats bestaat er een toenemende weerstand in de samenleving tegen de wijze waarop in 
Nederland dieren gehouden worden. De aandacht van de maatschappij is zich in de afgelopen tien 
jaar aan het verbreden van alleen het welzijn van het dier, met zijn meer technische uitwerking in wet- 
en regelgeving, naar respect voor het dier en dierenrechten, het toekennen van subjectieve rechten aan 
dieren. Niet langer gaat het debat uitsluitend over de door de Europese Unie geformuleerde vijf 
grondrechten van het dier16, maar ook of dieren nog wel voor bepaalde doeleinden mogen worden 
gebruikt en over bepaalde grondrechten die aan dieren toegekend zouden moeten worden. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het pleidooi van ondermeer GroenLinks om de rechten van het dier op te nemen 
in de Grondwet17, de discussies over de inzet van dieren voor vermaaksdoeleinden zoals in het circus 
of het gebruik van dieren voor bont (nertsenhouderij) en de brede steun die gegeven is aan het Pleidooi 
voor een duurzame veehouderij van de (inmiddels) 262 hoogleraren18. Door de massaliteit van het aantal 
gehouden dieren komt deze waarde onder druk te staan. Verder hebben onder andere de uitbraak van 
Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie (MRSA, ESBL) in de maatschappij de vraag 
opgeroepen of de dierhouderij in Nederland niet ook een gevaar vormt voor de volksgezondheid. 
 
In de derde plaats treedt er een verschuiving op in de kosten die ondernemers moeten maken om uit 
te kunnen breiden. Onder het stelsel van dierrechten en onder de melkquotering bestaat er een vanuit 
overheidswege gereguleerde schaarste aan productieruimte, waarvoor ondernemers moeten betalen 
om deze te verwerven. Naast deze schaarste aan productieruimte hebben ondernemers meer en meer 
te maken met kosten die gemaakt moeten worden om binnen de schaarser wordende 
milieugebruiksruimte te blijven. Bij het loslaten van het stelsel van dierrechten en de melkquotering 
zullen ondernemers niet langer geconfronteerd worden met een gereguleerde schaarste aan 
productieruimte. De schaarste aan milieugebruiksruimte zal echter stijgen. Als bedrijven sterk kunnen 
groeien, leidt dat in een situatie van krimpende milieugebruiksruimte tot stijgende kosten om aan 
milieurandvoorwaarden te voldoen. Dat kan gevolgen hebben voor de (internationale) 
concurrentiepositie van bedrijven. 
                                                           
15 Definitieve cijfers laten een overschrijding van het productieplafond zien in 2008 (1,7% voor fosfaat). Voorlopige 
cijfers over 2009 laten ook een overschrijding zien in 2009 (1,1% voor fosfaat). 
16 Dieren dienen vrij te zijn 1). van dorst, honger en ondervoeding; 2). van fysiek en fysiologisch ongerief; 3). van 
pijn, verwondingen en ziektes; 4). om het normale gedrag te kunnen uitoefenen; en 5). van angst en chronische 
stress. 
17 Kamerstukken II, 30900, nr. 2, Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming 
van een zorgplicht voor het welzijn van dieren. 
18 http://www.duurzameveeteelt.nl/volledige_pleidooi 
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Er zijn echter ook argumenten te benoemen waarom een overheidsinstrument, dat gericht is op het 
sturen van de omvang van de veehouderij, geen noodzaak is. In de eerste plaats is er op alle hierboven 
genoemde terreinen overheidsbeleid: milieu, welzijn, dier- en volksgezondheid. Dit beleid zou 
afdoende moeten zijn om doelen te realiseren19. Een extra slot op de deur leidt tot extra kosten en lasten 
voor ondernemers en uitvoerings- en handhavingsinspanning voor de overheid. In de tweede plaats 
belemmert een overheidsinstrument dat stuurt op de totale omvang van de veehouderij volgens velen 
de financiële ruimte om te investeren in innovaties. In de derde plaats vraagt een overheidsinstrument 
investeringen van ondernemers die niet ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van duurzame 
veehouderijsystemen. 

3.2 Milieuaspecten 

3.2.1. 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. 
  
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. Verwezen wordt hierbij naar de Nitraatrichtlijn voor stikstof en fosfaat in grond- en 
oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor stikstof en fosfaat in oppervlaktewater (zoet 
en zout), de NEC-richtlijn (nationaal) en Natura2000 (regionaal) voor ammoniak en het Kyoto-
protocol voor broeikasgassen. Voor alle genoemde verplichtingen bestaat nationaal beleid. Een 
nationaal instrument ter beperking van het volume van de veehouderij dient daarbij uitsluitend als 
aanvullende maatregel om de effectiviteit van het nationale beleid op genoemde terreinen te 
verhogen, in ieder geval zolang de gewenste milieudoelen nog niet zijn bereikt. 
 
Het begrip milieugebruiksruimte wordt als een aantrekkelijk concept gezien om de grenzen van groei 
te kunnen duiden. De omvang van de milieugebruiksruimte kan immers zonder tussenkomst van de 
politiek worden vastgesteld; de bepaling vindt plaats op basis van wetenschappelijke, objectieve 
criteria. Op deze wijze zijn heel eenvoudig normen af te leiden. “De beheersing van milieuproblemen 

                                                           
19 Een deel van het milieubeleid is 1-op-1 gekoppeld aan een volume-instrument, bijvoorbeeld 
ammoniak. Aangrijpingspunt voor beleid is de emissie per dierplaats. Indien het aantal dierplaatsen 
mag groeien (geen plafond meer kent), zal de totale emissie in Nederland stijgen. 



 21 

is daarmee teruggebracht tot het vaststellen van de milieugebruiksruimte, waarna de verdere 
instrumentering een kwestie is van toepassen van beproefde mechanismen” (WRR, 1994, Duurzame 
risico’s: een blijvend gegeven). De WRR constateerde in haar rapport uit 1994 ook dat de 
bruikbaarheid van het begrip milieugebruiksruimte in het streven naar duurzame ontwikkeling 
twijfelachtig is vanwege onder meer de praktische onhaalbaarheid van de geformuleerde 
milieugebruiksruimte en de onmogelijkheid om deze objectief te onderbouwen. 
Het verbinden van één of meerdere ‘objectieve’ normen aan het begrip milieugebruiksruimte is 
daarmee dus onvoldoende om ingrijpen van de overheid te rechtvaardigen en geeft ook slechts deels 
richting aan de vraag hoe de overheid dient in te grijpen. Het vaststellen van de omvang van de 
milieugebruiksruimte is daarmee, naast een wetenschappelijke exercitie, ook een kwestie van politieke 
besluitvorming. 

3.2.2 Ontwikkeling mlieubelasting tot heden 
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 mineralen20 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een 
overschot aan mineralen op de Nederlandse markt en een toenemende (fraude)druk op het 
mineralenbeleid. Bij een gelijkblijvende input en bij het huidige productieniveau (geen groei 
veestapel) ontstaat er in 2015 ruwweg 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 worden21. 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 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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De 
ammoniakemissie die samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het 
meest afgenomen van alle diercategorieën (Tabel 1). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste 
bron van ammoniak. De emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal 
koeien tot 2008 is afgenomen (vanaf 1990 circa 18,5%), maar vooral omdat koeien minder in de wei 
staan of zelfs permanent op stal worden gehouden (het percentage melkgevende koeien dat 
permanent op stal staat is tussen 1997 en 2008 gestegen van 8 naar 21%). De toename van de veestapel 
in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de afname van 
de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de grotere 
veestapel22. 

                                                           
20 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
21 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat. 
22 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-
publicatienummer 500081015 
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3.2.3 Milieubelasting toekomst 
Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte 
landing’ ) zal de melkproductie in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van 2006. De verwachting 
is dat het aantal melkkoeien niet zal stijgen omdat de verruiming van het melkquotum goeddeels 
opgevangen kan worden met de jaarlijkse stijging van de melkproductie per koe (zie ook paragraaf 
3.3.1). In 2015 zal daarmee de ammoniakemissie in Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn 
aan de NEC-doelstelling voor 2010. Voor 2020 wordt een strengere NEC-doelstelling voorzien. Deze 
NEC-doelstelling zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden gerealiseerd als 
de melkveehouderij (aantal dieren) 10%, 20% of meer groeit richting 2020. Toch zal de 
ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is te danken aan de emissiearme 
huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De conclusie voor wat betreft 
ammoniak is dan ook dat de NEC-doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden maar dat bij een te 
verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie ernstig in gedrang komt. 
 
Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen 
nodig. Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de 
melkveehouderij kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige 
melkveestallen worden beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de 
koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om 
meer koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 
ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke 
behoefte van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de 
stallen duurder en zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen 
van GLB-marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang 
 
Om de aantasting van de biodiversiteit tot stilstand te brengen zijn op Europees niveau natuurdoelen 
vastgelegd. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor realisatie van deze natuurdoelen. “In Nederland is 
in veel gevallen de hoge stikstofdepositie een belangrijke belemmerende factor om de natuurgebieden 
in een goede staat van instandhouding te brengen”23. In de meeste Natura 2000-gebieden in 
Nederland zijn de condities nog onvoldoende voor duurzaam natuurbehoud. “Overmatige 
stikstofdepositie is anno 2009 één van de knelpunten voor 70 procent van de landnatuur in 
stikstofbelaste Natura 2000-gebieden” en “in 2020 zullen in circa 60 procent van de landnatuur in 
Natura 2000-gebieden de kritische stikstofdepositiewaarden nog worden overschreden”24. De 
landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de emissies van stikstof, voornamelijk in de vorm van 
ammoniak. “Ammoniakemissie ontstaat vooral door vervluchtiging uit dierlijke mest. In 2007 was de 
bijdrage van de landbouw bijna 90% van de totale emissie in Nederland”25. De stikstofbelasting moet 
afnemen. Dat is evident. In juni heeft het Kabinet dit streven vertaald in het Voorlopige Programma 
Stikstof (vPAS). In de vPAS is over het Rijksbeleid ondermeer het volgende gezegd: “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”.  

                                                           
23 Kamerstukken II, 30654, nr. 83 
24 PBL, Verkenning van aanvullende maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof; Een 
verkenning van de gevolgen voor milieu en economie, PBL-publicatienummer 500215001, Bilthoven 2010. Bijlage 
bij kamerstuk 30654, nr. 83. 
25 Het Voorlopige Programma Stikstof, Bijlage bij kamerstuk 30654, nr. 83.  
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3.3 Groeipotentie veehouderij na 2015 
De afgelopen jaren zijn er vele studies verricht naar de groeipotentie van de Nederlandse veehouderij 
na 2015. De resultaten vertonen een grote mate van spreiding, afhankelijk van de gekozen 
uitgangspunten. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende 
de afgelopen jaren bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets over) hebben 
geproduceerd. De internationale concurrentiekracht van de drie genoemde sectoren is onverminderd 
groot. In de volgende paragrafen zijn in het kort de resultaten weergegeven van een aantal van de 
uitgevoerde studies. 

3.3.1 Melkveehouderij 
In 2008 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), in opdracht van het toenmalige 
ministerie van VROM, onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het afschaffen van de 
zuivelquotering per 2015 voor ondermeer het milieu26. Enkele conclusies uit het rapport: 
• “Het is onzekerder hoe de melkproductie zich zal ontwikkelen na 2015. Op basis van een 

literatuuroverzicht komen we tot een waarschijnlijke groei van 20%, waarbij 10% groei het 
minimum lijkt en 30% het maximum. We gaan er vanuit dat in 2020 een nieuw evenwicht is 
ontstaan”.  

• “In de analyses gaan we er vanuit dat autonome ontwikkelingen t.a.v. productie per koe en het 
aantal melkveebedrijven in Nederland doorgaan. Concreet houdt dit in: 
≡ De gemiddelde productiestijging per koe is gebaseerd op de productiestijging in de periode 

1995 tot 2005. Deze bedroeg 107 kg per jaar. De productie in het basisjaar 2007 bedraagt 7613 
kg (CBS Statline). [...] We nemen aan dat deze ontwikkeling doorzet tot 2020. 

≡ De afname van het aantal melkveebedrijven is ook gebaseerd op de ontwikkelingen in de 
periode 1995 tot 2005. Het aantal bedrijven bedraagt 17.349 in het basisjaar 2007. Zo komen 
we uit op ruim 11.000 bedrijven in 2020”. 

 
In 2009 publiceerde de Rabobank een studie naar het toekomstperspectief van de Nederlandse 
melkveehouderij27. Enkele conclusies uit deze studie: 
• “Hiermee staat de Nederlandse melkveehouderij aan de vooravond van ingrijpende 

veranderingen. Om de vaste kosten per kilogram melk te verlagen, is verdere schaalvergroting 
noodzakelijk. Nederlandse melkveehouders zijn hier al druk mee bezig en/of bereiden zich voor 
om na de definitieve afschaffing van de quotering een groeispurt in te zetten. Dit zal leiden tot 
een groei van de Nederlandse melkplas van de huidige 11,5 naar 14 miljard kilogram in 2020 
(ruim twintig procent)”. 

• “Naar verwachting kent Nederland in 2020 ongeveer 11.000 melkveebedrijven”. 
• “Ongeveer de helft van de melk komt in 2020 van traditionele gezinsbedrijven, die dan 

gemiddeld 800.000 tot 1.000.000 kilogram produceren”. 
• “Meer melken na afschaffing van de superheffing verhoogt de mineralenproductie. Voor de afzet 

hiervan lijkt de melkveehouderij in staat om meer grond aan zich te binden. Dat zal echter ten 
koste gaan van andere agrarische sectoren, zoals de varkenshouderij en de akkerbouw. De markt 
treedt in dit geval op als scheidsrechter op het mineralen-speelveld”. 

 
In 2009 komt het LEI met een publicatie over de toestand van de Nederlandse agrarische sector in 
202028. LEI komt in dit rapport tot de volgende conclusie: 

                                                           
26 CLM (2008), Afschaffing zuivelquotering; analyse van de milieueffecten, CLM Onderzoek en Advies BV, 
Culemborg, september 2008, CLM 684 – 2008. 
27 Rabobank (2009), Anders melken; De toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. 
28 LEI (2009), De agrarische sector in Nederland naar 2020; Perspectieven en onzekerheden, Rapport 2009-021 
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• “Over de hele periode 2007-2020 neemt de melkproductie in het referentiescenario toe met 
ongeveer 1,7 miljoen ton, ofwel 16%”. 

• “Dankzij de productiviteitsstijging per koe neemt de totale melkveestapel in dezelfde periode 
slechts met 2% toe”. 

 
In 2006 publiceerde het LEI, in opdracht van het toenamalige ministerie van LNV, een rapport over 
het Europees zuivelbeleid in de daaropvolgende jaren29. In het rapport worden ondermeer de 
volgende conclusies getrokken over de ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij: 
• “Tussen 1990 en 2003 is het aantal melkveebedrijven sterk afgenomen, vooral de kleinere. Bij het 

voortzetten van die trend tot en met 2015 loopt het aantal bedrijven verder terug van 22.000 naar 
ruim 14.000. Het aandeel van de ‘kleintjes’ (bedrijven tot 350.000 kg melk) loopt terug van ruim 
60% in 1990 naar 10% in 2015, terwijl het belang van de grote bedrijven (vanaf 650.000 kg melk) 
van 5 naar 40% stijgt”. 

3.3.2. Intensieve veehouderij 
De Rabobank komt in een studie uit oktober 2009 naar de toekomst van de Nederlandse 
varkenshouderij tot de volgende conclusies30: 
• “Mede afhankelijk van de invoering van de nationale aanscherpingen per 2013 zal 

schaalvergroting zorgen voor een forse daling van het aantal bedrijven en een versterking van de 
bedrijfsstructuur. Vooral in de vleesvarkenshouderij neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte sterk 
toe”. 

• “Voor de Nederlandse varkenshouderij zijn er volop marktkansen, vooral in Noord- en 
Noordwest-Europa”. 

• “Schaalvergroting is een voorwaarde voor een concurrerende kostprijs en maakt investeringen in 
duurzaamheid mogelijk”. 

 
In het eerder genoemde LEI-rapport  De agrarische sector in Nederland naar 2020 worden over de 
intensieve veehouderij de volgende conclusies getrokken: 
• “De omvang van de intensieve veehouderijproductie in Nederland neemt in het 

referentiescenario tot 2020 niet of nauwelijks toe (figuur 4.10).1 Het aantal vleesvarkens en 
fokzeugen daalt met een kleine 10%. Het aantal vleeskuikens is vrijwel stabiel, terwijl het aantal 
leghennen nog iets kan stijgen”. 

• “De daling van het aantal vleesvarkens en fokzeugen wordt vooral veroorzaakt door de relatief 
hoge veevoerkosten en het achterblijven van de prijs van varkensvlees. Daarnaast speelt het 
mestbeleid een rol”. 

• “Door de ontkoppeling van de slachtpremie is het voor de vleeskalverhouderij minder 
aantrekkelijk om kalveren uit EU-landen te importeren. Anderzijds neemt de beschikbaarheid 
van jonge kalveren vanuit de melkveehouderij toe door de afbouw van de quotering en de krimp 
van de vleesstierentak. Het resultaat is dat in het referentiescenario het aantal stuks vleeskalveren 
in 2020 iets toeneemt ten opzichte van het aantal stuks vleeskalveren in 2006”. 

 
In het rapport Gevolgen van het afschaffen van dierrechten van het LEI wordt het volgende 
geconcludeerd31: 
• “Het inschatten van de ontwikkeling van de varkens- en pluimveestapel in Nederland in de 

komende jaren wordt bemoeilijkt door verschillende onzekerheden. Het gaat hierbij ondermeer 
om de ontwikkeling van de melkveehouderij, die op de mestmarkt concureert met vooral de 

                                                           
29 LEI (2006), Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering, Den 
Haag, LEI, 2006, Rapport 6.06.12. 
30 Rabobank (2009), Groeien met grenzen; toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. 
31 LEI (2010), Gevolgen van het afschaffen van dierrechten, LEI-rapport 2010-048. 
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varkenshouderij, de ontwikkeling van de be- of verwerking van varkensmesten de mogelijke 
bouw van een tweede verbrandingscentrale voor pluimveemest, ontwikkelingen in de markten 
en prijzen van producten van de varkenshouderij en pluimveehouderij en van de belangrijkste 
kostenpost veevoer, mogelijke internationale handelspolitieke afspraken, het effect van het 
afschaffen van de dierrechten op de kostprijs van de nederlandse veehouderij en afspraken in de 
keten over de verwaarding van de zogenaamde tussensegmentproducten”. 

• “Het afschaffen van dierrechten leidt voor de pluimveehouderij zeer waarschijnlijk tot een 
uitbreiding van het aantal dieren”. 

• “...op de middellange termijn (vanaf 2015) kan door een geleidelijke bedrijfsontwikkeling van de 
economische rederende bedrijven  tot 2020 de omvang van de varkensstapel weer toenemen”. 

• De kans dat de varkensstapel in 2020 [...] op of boven het huidige niveau (2009) komt wordt niet 
waarschijnlijk maar ook niet onmogelijk geacht”. 

• “In het verleden heeft de varkenshouderijsector laten zien dynamisch in te kunnen spelen op 
nieuwe randvoorwaarden”. 

• “Na de afschaffing van de dierrechten zal de concurrentie op de mestafzetmarkt mede bepalend 
zijn voor de omvang van de varkens- en rundveestapel”. 

3.4 Maatschappelijk debat 
De wereldbevolking groeit in de komende veertig jaar naar verwachting van 6 naar 9 miljard 
personen. Hiervoor is een voedselproductie nodig die steeds beter gebruik maakt van schaarse 
middelen zoals grond, water en mineralen. Technische innovaties en industrialisatie van de 
landbouwproductie lijken hiervoor de oplossingen: een voedselproductie die meer en meer de 
kenmerken gaat vertonen van een industrieel proces. Industrialisatie kan hand in hand gaan met 
aandacht voor welzijn, dier- en volksgezondheid en milieu. Velen zijn ervan overtuigd dat juist met 
technisch oplossingen tegemoet gekomen kan worden aan de maatschappelijke eisen op deze thema’s. 
Daar staat tegenover dat er een groeiend besef is dat respectvol omgaan met dieren niet uitsluitend te 
vangen is in technische voorschriften over (bijvoorbeeld) de omvang van een hok en welke ingrepen 
aan het dier wel en niet zijn toegestaan. De aandacht is ook aan het verschuiven van het welzijn voor 
dieren naar het tonen van respect voor dieren: wordt een dier niet te veel als ding of product gezien in 
plaats van een levend wezen? Mogen we dieren nog wel voor alle doeleinden gebruiken? Daarnaast 
begint het besef in de verschillende veehouderijketens door te dringen (van veehouders tot 
verwerkende industrie tot retail) dat de lage kostprijsstrategie op termijn voor veel bedrijven geen 
perspectieven meer biedt omdat landen buiten de EU goedkoper bulkproducten kunnen produceren. 
Dit besef leidt ertoe dat er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij kwaliteit, toegevoegde waarde en 
onderscheidend vermogen prevaleert in plaats van alleen maar meer produceren. 

3.5 Conclusie 
Zonder nationaal plafond kan het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 
toenemen. Feit is dat de drie meest relevante sectoren (melkvee, varkens, pluimvee) gedurende de 
afgelopen jaren (2008-2010) bij voortduring tegen de respectievelijke productieplafonds (of er iets 
over) hebben geproduceerd. Op basis hiervan kan verwacht worden dat, zonder nationaal plafond, 
het aantal stuks melkvee, varkens en pluimvee in de periode na 2015 zal toenemen. Onder invloed 
van marktwerking (zowel financieel als milieugebruiksruimte) zal uiteindelijk een nieuw evenwicht 
ontstaan, zowel nationaal als internationaal. Echter, alle signalen vanuit de sector duiden op een 
situatie waarbij na 2015 individuele ondernemers de ruimte om te groeien zullen aangrijpen. 
 
Een conclusie dat na 2015 groei van de omvang van de veestapel te verwachten is, valt dan ook te 
rechtvaardigen als uitgangspunt voor te formuleren beleid. Dit betekent dat het hierboven geschetste 
fosfaatoverschot op de Nederlandse markt zal groeien boven het niveau van 60 miljoen kg. P2O5. 
Realisatie van het NEC-plafond zal bij een groei van de veestapel om aanvullende maatregelen 
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vragen. Daarnaast kan het effect van technische maatregelen die in het kader van de PAS doorgevoerd 
worden teniet gedaan worden door een groei van de sector als geheel. Dit zal de ontwikkelingsruimte 
voor bedrijven rond Natura 2000-gebieden nog verder inperken. 
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4 Opties voor een instrument 

4.1 Dierrechten en mestafzetovereenkomsten in historisch perspectief 
De sturing op het geproduceerde mestvolume was in eerste instantie vooral gericht op voorkoming 
van een verergering van de mestoverschotproblematiek die het gevolg zou zijn van een verdergaande 
groei van de veestapel. In 1984 werd daartoe de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 
kracht, die in 1987 werd vervangen door de in de Meststoffenwet opgenomen verboden tot 
uitbreiding en tot verplaatsing van de mestproductie. Met de regeling van de voorwaarden 
waaronder verplaatsing kon plaatsvinden in de in 1994 in werking getreden Wet verplaatsing 
mestproductie, werd dit samenstel van regels aangeduid als het stelsel van mestproductierechten. De 
volumemaatregelen werden in 1987 uitgebreid van varkens en kippen naar runderen en kalkoenen en 
in de daarop volgende jaren vervolgens naar andere diersoorten. 
 
In de loop van de jaren ’90 kwam behoud van evenwicht op de mestmarkt steeds meer als doelstelling 
van het volumebeleid centraal te staan. Evenwicht op de mestmarkt werd gezien als essentieel voor de 
realisatie van de doelstellingen van het mestbeleid. De gedachten was dat een situatie, waarbij er op 
landelijk niveau meer mest geproduceerd werd dan op eigen grond dan wel bij derden kon worden 
afgezet, tot hoge kosten voor veehouders zou leiden om hun mest, vaak op grote afstand, af te zetten 
(zo zij er al in zouden slagen een afnemer voor de mest te vinden). Aangezien de individuele 
veehouder een vrijwillige inkrimping van zijn veestapel veelal niet als reëel alternatief zou zien en aan 
de andere kant de hoge afzetprijzen voor mest steeds moeilijker op te brengen zouden zijn, zou er een 
situatie ontstaan waarbij er gezocht zou worden naar oneigenlijke wegen om van de mest af te komen. 
 
In de jaren ’90 werd steeds duidelijker dat voor het behoud van evenwicht op de mestmarkt niet 
uitsluitend zou kunnen worden volstaan met een bevriezing van de omvang van de mestproductie, 
maar dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden zijn om een reductie te realiseren. De 
noodzaak tot aanvullende maatregelen bestond omdat enerzijds door de aanscherping van de 
gebruiksregels de aanwendingsmogelijkheden voor mest in Nederland steeds verder zouden 
afnemen, terwijl anderzijds duidelijk werd dat oplossingsrichtingen als mestverwerking, export en 
veevoermaatregelen deze verminderde aanwendingsmogelijkheden onvoldoende zouden kunnen 
compenseren. Zonder aanvullende reductiemaatregelen zou het evenwicht op de landelijke 
mestmarkt in gevaar komen en zou een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot kunnen ontstaan. 
 
Er werden achtereenvolgens een aantal maatregelen getroffen met als doel evenwicht op de 
mestmarkt te realiseren: 
1. Op grond van de Wet verplaatsing mestproductie per 1 januari 1994 werden mestproductierechten 

bij overgang naar een ander bedrijf of een andere locatie met 25% gekort. 
2. Per 1 januari 1995 werden de niet-grondgebonden mestproductierechten voor varkens en kippen 

met 30% gekort. De desbetreffende korting kon echter nog volledig worden gecompenseerd als de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest door veevoermaatregelen voldoende werd verminderd 
of – voor zover het kippenmest betrof – als de mest werd geëxporteerd. 

3. Op 1 september 1998 trad de Wet herstructurering varkenshouderij in werking, waarbij voor varkens 
het productieplafond van de mestproductierechten werd vervangen door dat van de 
varkensrechten. Deze wet voorzag via verschillende instrumenten, gekoppeld aan het stelsel van 
varkensrechten, in een reductie van de varkensmestproductie met circa 25%, ofwel circa 14 
miljoen kilogram fosfaat: een generieke verlaging van het productieplafond van elk bedrijf, 
korting – ofwel afroming – van varkensrechten bij overgang naar een ander bedrijf en bij 
bedrijfsoverdracht, opkoop van varkensrechten en veevoermaatregelen. 
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4. In 1999 werd een stelsel van pluimveerechten ingevoerd waarbij de omvang van de 
pluimveestapel werd bevroren op het niveau van 1995, 1996, 1997 (referentiejaar naar keuze). 

 
Gegeven de stagnering van de aanpak van de mestoverschotproblematiek die het gevolg was van de 
rechterlijke uitspraken32 en de daarmee samenhangende onzekerheden en gegeven de gevolgen voor 
het mestoverschot van de noodzakelijke aanscherping van de mestnormering overeenkomstig de 
Nitraatrichtlijn, kon een herbezinning op het volume-instrumentarium van de mestwetgeving niet 
uitblijven. Er werd gekozen voor een integrale benadering, gericht op alle sectoren, en daarbij te 
kiezen voor een systeem waarbij een meer directe relatie werd gelegd tussen enerzijds de 
mestproductie en anderzijds de aanwendings- en afzetmogelijkheden voor 
mest en daarvoor aan te sluiten bij de normen van de Nitraatrichtlijn: het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten (MAO). Dit stelsel moest, bij gebleken effectiviteit, op termijn het bestaande 
volumeinstrumentarium van mestproductierechten, pluimveerechten en varkensrechten volledig 
vervangen en wel met ingang van 1 januari 2005. Het MAO-stelsel trad per 1 januari 2002 in werking. 
Per 1 januari 2005 is het MAO-stelsel echter weer beëindigd. 
 
Voor deze snelle beëindiging waren een aantal aanleidingen: 
1. Uit een ex ante-evaluatie van de sturingskracht van het stelsel bleek dat het instrument niet 

geschikt was voor volumereductie, maar hooguit voor volumebeheersing. Bij een beperkte 
onevenwichtigheid van de mestmarkt zou het instrument naar verwachting wel werken, maar 
niet bij een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van grotere omvang. 

2. Het Landbouw Economisch Instituut concludeerde in de evaluatie meststoffenwet 2004 dat het 
stelsel van mestafzetovereenkomsten: 
a. niet doeltreffend was. Ingeval er geen productierechten hadden bestaan, naast het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten zoals het sinds 2002 heeft gefunctioneerd, was de conclusie ten 
aanzien van de doeltreffendheid van het stelsel van mestafzetovereenkomsten niet wezenlijk 
anders geweest. Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten lijkt een individuele veehouder 
namelijk niet sterk beperkt worden in zijn uitbreidingsmogelijkheden, alhoewel dit wel 
afhankelijk is van de stringentie van de gebruiksnormen en de financiële draagkracht van de 
betreffende veehouder. 

b. niet doelmatig was. De administratieve lasten en uitvoeringskosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten waren hoog, aangezien elk jaar weer een overeenkomst moest 
worden gesloten, alhoewel de mogelijkheid bestond om voor een aantal jaren een 
mestafzetovereenkomst af te sluiten. 

c. tot hoge kosten leide. Het merendeel van de agrariërs vond de kosten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten disproportioneel ten opzichte van de milieuwinst. 

d. door ondernemers als een administratief stelsel werd ervaren dat geen binding had met de 
werkelijke meststromen. 

e. resulteerde in negatieve bedrijfseffecten door het feit dat ieder jaar opnieuw via contracten de 
benodigde productieruimte moest worden verkregen. Dit zorgde, ten opzichte van het stelsel 
van productierechten, tot grotere inkomensschommelingen en dus meer onzekerheid. 

f. niet stimuleerde tot een meer grondgebonden productie. Volgens ondernemers was 
investeren in grond minder renderend dan investeren in alternatieve 
mestafzetmogelijkheden. 

                                                           
32 Ingevolge de uitspraken van het gerechtshof te ’s-Gravenhage - in de door de Nederlandse 
Vakbond voor Varkenshouders c.s. (NVV) tegen de Staat aangespannen civiele procedures met 
betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij - was gedurende bijna een 
jaar te rekenen vanaf 23 februari 1999 een rechterlijk gebod van kracht om een deel van de Whv buiten 
toepassing te laten. 
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Er werd besloten dat het stelsel van Mestafzetovereenkomsten niet ter vervanging zou dienen van het 
stelsel van dierrechten. Het stelsel van dierrechten was wel toe aan een vereenvoudigingsslag. Dit 
werd gerealiseerd met de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten)33. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten, 
eveneens in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel 
van varkens- en pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest 
mede in het licht worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de 
hoeveelheid fosfaat en stikstof in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting34 
meldde daarover het volgende: “Het systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond 
feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het «volume» – van de mestproductie, de 
handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de gebruiksbeperkingen te 
verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt gevormd 
door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen 
tot de kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten 
worden gerealiseerd, moeten de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving 
van deze normen te kunnen verzekeren, worden gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen 
als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn” (p. 3-4). Voor varkens en pluimvee werd de 
voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de verwachte forse toename van 
aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee kon het productierecht 
vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. De overige diercategorieën 
waren beperkt in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en 
marktperspectieven. 
 
Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans 
artikel 77) de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Als 
argumentatie voor deze expiratiedatum werd in de memorie van toelichting het volgende genoemd: 
“Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep verhandelbare 
rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 
stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 
januari 2015 als expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de 
eerder aangehaalde brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie 
van toelichting bij het eerder aangehaalde wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten 
aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de 
fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de aanloop daarnaar toe zullen de 
fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 
afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het 
evenwicht op de mestmarkt in het gedrang komen. 
 
Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet 
verantwoord, tenzij er andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien 
van de beheersing van de omvang van het geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum 
staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie waarin alternatieve mechanismen 
voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de productierechten 
wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 
gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten 
en van de specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie 

                                                           
33 Staatsblad 2005, nr. 480. 
34 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 
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naar de concentratiegebieden te verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de 
Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot 
afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen door bedrijven rekening kan 
worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever ertoe 
dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te 
maken”. 

4.2. Mogelijke grondslagen voor een volumebeheersingsinstrument 
De omvang van de veestapel kan op basis van verschillende principes worden gereguleerd:  
a) Op basis van het maximaal te houden aantal dieren. Het huidige stelsel van dierproductierechten 

voor varkens en pluimvee is hier op gebaseerd. Uiteindelijk is dit stelsel weer verder terug te 
voeren op fosfaatproductie (zie c). In het verleden heeft ook een gedeeltelijke koppeling met 
grond bestaan (grondgebonden rechten).  

b) Op basis van de productie aan melk, vlees, eieren. De melkquotering is hierop gebaseerd. 
c) Op basis van (werkelijke) emissie naar het milieu, zoals ammoniak, nitraat, fosfaat of 

broeikasgassen. Het door Cap Gemini voorgestelde emissiemanagementsysteem (zowel in de 
uitgebreide variant (EMS) als in de variant voor alleen ammoniak in combinatie met 
dierproductierechten (DELSY)) is hier op gebaseerd. In de praktijk bindt de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) de ammoniakemissie in de gebieden waar deze wet geldt aan een absoluut 
plafond.  

d) Een koppeling tussen hoeveelheid grond en aantal dieren/emissie/immissie. Het systeem van 
Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), zoals dat in 2002-2004 bestaan heeft, was hier grotendeels op 
gebaseerd (mogelijk was ook afzet van mest buiten de NL landbouw door verwerking en/of 
export). 

 
Optie b valt al snel af als mogelijke sturingsinstrument. Reden om niet het pad in te slaan van een 
sturingsinstrument gebaseerd op productie, zoals het melkquotum, is dat het nationaal opleggen van 
een productiequotum 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. Bij voorbaat zou een dergelijk instrument omstreden zijn. 
 
Optie c, sturen op basis van emissies naar het milieu, sluit heel direct aan op het probleem dat reden 
vormt voor een sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico op milieuverontreiniging. In de 
praktijk werkt de Wav ook naar behoren. Deze wet verbiedt nieuwvestiging in de betreffende 
gebieden (voor ammoniak kwetsbare natuurgebieden en zones van 250 meter daaromheen) en bindt 
de emissie van individuele bedrijven aan een gecorrigeerd bedrijfsplafond. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven is dat een plafond gebaseerd op de ammoniakemissie; voor rundveebedrijven gaat 
het om een plafond uitgedrukt in aantal dieren. Melkveebedrijven mogen tot maximaal 200 dieren 
doorgroeien. Doortrekken van het regime van de Wav naar het gehele land zou een drastische 
inperking vormen van de ontwikkelingsruimte van de veeehouderij, aangezien nieuwvestiging 
verboden zou worden en het regime van de bedrijfsemissieplafonds zeer beperkend uitpakt voor de 
ontwikkeling van bestaande bedrijven. Een dergelijk drastisch regime is, gelet op de motivering van 
de Wav ook nauwelijks te legitimeren. Een soepeler variant zou dan zijn een variant in de lijn van de 
voorstellen uit het rapport van Cap Gemini. Echter, in de praktijk zal de EMS-variant 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. Over blijft dan de eenvoudiger variant waarbij alleen op basis van ammoniak gestuurd 
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wordt. In de hierna te bespreken overblijvende sturingsprincipes gebaseerd op dieren en grond zal 
worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze opties gecombineerd kunnen worden met sturen op 
(in elk geval) ammoniak.  
 
Twee sturingsprincipes blijven dan over: sturen op aantallen te houden dieren en sturen op 
beschikbare afzetruimte (grond, export en afzet buiten de landbouw). Bij de verder bespreking van 
deze twee opties zal verwezen worden naar de benamingen waaronder deze opties in het 
Nederlandse beleid bestaan of bestaan hebben: (stelsel van) dierrechten en (stelsel van) 
mestafzetovereenkomsten (MAO). 
 
Een derde serieuze mogelijkheid betreft een gecombineerd stelsel van dierrechten met een koppeling 
aan grond voor (min of meer) grondgebonden bedrijven.  

4.3  Beoordelingscriteria en randvoorwaarden voor opties voor volumesturing 
Welke criteria zijn relevant om te beoordelen welke invulling van een nieuw stelselvolume-instrument 
het meest geschikt/gewenst is?  
 
1. Doeltreffendheid: beoogde doel: plafonneren milieuemissies (nitraat, fosfaat, ammoniak, 

broeikasgassen, fijn stof, geur). Welke optie leidt het beste tot het bereiken van het gewenste doel? 
 

2. Doelmatigheid: welke invulling leidt met de minste kosten tot het gewenste doel?  
aspecten hierbij zijn: 
- kosten bedrijven: administratieve lasten 
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling 
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector 
- 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? Relevant in dit 
verband is de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2009-2010, 28 385, Nr. 176 
die vraagt om in de beleidsvoorstellen ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten 
met een uitwerking te komen van een prikkel voor mestbe- en verwerking, onder andere met 
afzet buiten de Nederlandse landbouw’ (zie bijlage XX voor volledige tekst). Relevant in dit kader 
zijn ook de door LTO Nederland en de NVV ingediende voorstellen die beide een vorm van 
stimulering van mestverwerking bevatten. (zie bijlage XX voor het voorstel van LTO nederland en 
bijlage XX voor het voorstel van de NVV). 
 

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? 

 
Voorkomen moet worden dat invulling ten koste gaat van de randvoorwaarden diergezondheid en 
dierenwelzijn.   

4.4 Vormgeving stelsel van dierrechten 
De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 
varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 
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bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 
paragrafen 2.5.1 en 3.2) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van 
doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van 
gebruiksnormen. 
 
Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 
geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in doelstellingen 
van algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van bestaande 
marktordening niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag daarbij niet 
verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen (proportionaliteit). Van 
belang daarbij is dat in die sectoren dan wel bij die bedrijven wordt ingegrepen die aantoonbaar 
bijdragen aan de op te lossen problematiek. 
 
Aandachtspunten: 
• Er moet een duidelijke, onderbouwde basis zijn voor de initiële verdeling van rechten;  
• Er dient een adequate hardheidsregeling te zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen 

individuele besluiten. Er zal namelijk altijd sprake zijn van hardheidsgevallen, als gevolg van 
niet-representatieve veebezetting op de peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen, 
etc.). 

• Er moet besloten worden of de wet de mogelijkheid moet bieden tot afroming en zo ja, onder 
welke omstandigheden (bij overdracht, bij overschrijding milieunormen, etc.). 

 
Voor herverdeling van rechten na introductie van het stelsel gedurende de looptijd van het stelsel zijn 
verschillende invullingen denkbaar:  
a) Geen herverdeling: Zodra het bedrijf ophoudt met de productie vervallen de rechten. Dit leidt in 

principe tot een krimp van de veestapel, maar lokt uit dat constructies bedacht zullen worden om 
dierrechten in stand te kunnen houden, ook al wil de ondernemer stoppen. Een dergelijke 
drastische ingreep zal zeer moeilijk te legitimeren zijn en grote economische schade met zich 
meebrengen. Om deze reden is deze variant niet haalbaar en wenselijk.  

b) Herverdeling door de Staat: rechten vallen na beëindiging van het bedrijf toe aan de Staat en 
worden door de Staat herverdeeld. Ook voor deze variant geldt dat ondernemers zullen zoeken 
naar wegen om rechten niet te laten toevallen aan de Staat, ook als zij eigenlijk met hun bedrijf 
willen stoppen.  
Ook is de vraag aan de orde of en hoe beschikbare rechten herverdeeld worden door de Staat. 
Gelet op de milieu- en duurzaamheidsdoelen van overheidsingrijpen, is het voor de handliggend 
om dit te doen op basis van leveren van duurzaamheids-prestaties (nader te bepalen hoe in te 
vullen). Deze optie valt te overwegen als de overheid een doel wil realiseren dat niet door 
verhandeling van rechten in de markt, eventueel aangevuld met beperkingen of kortingen, 
doeltreffender en doelmatiger kan worden gerealiseerd.  

c) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven binnen sector. Dit komt overeen met de 
situatie die nu bestaat voor varkensrechten en pluimveerechten. 

d) Herverdeling door vrije verhandeling tussen bedrijven over sectorgrenzen heen. Deze variant 
betekent feitelijk dat er concurrentie tussen bedrijven in de verschillende sectoren ontstaat. Macro-
economisch kan dit zeer efficiënt uitpakken; het kan echter leiden tot het verdwijnen van die 
bedrijfstak met de zwakste concurrentiepositie.  

 
Opties c) en d) kunnen verder beperkt worden door van overheidswege grenzen te stellen aan 
verhandelbaarheid (zoals nu het geval is bij de compartimentering in de dierproductierechten). Ook 
kan bij verhandeling gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van afroming (in feite een lichte 
vorm van optie a). Motivering daarvoor kan zijn het ten algemene verlagen van de milieudruk; het 
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ontmoedigen van ongewenst gedrag (zie ook volgende §); het creëren van een pot waaruit 
ondernemers die gewenst gedrag vertonen beloond kunnen worden. 
 
Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan de 
veehouderij gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan 
ammoniak (nationaal: NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. Ook andere 
maatschappelijke vraagstukken dan specifieke milieuproblemen zijn in meer of mindere mate 
gerelateerd aan de totale omvang van de veehouderij. Te denken valt aan de schaalgrootte van 
individuele ondernemingen/bedrijfslocaties (de discussie over megastallen), landschap (natuur, 
recreatie), volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Vraag is of er een voldoende motivering 
(legitimiteit) gevonden kan worden om vanuit het mestbeleid (Meststoffenwet) aanvullende 
maatregelen (ten opzichte van bestaande regelgeving) aan de sector op te leggen om andere 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken? In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de 
Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering 
varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) staat hierover het volgende (Kamerstukken II, 
30004, nr.3): “Waar het gaat om ongewenste locale milieugevolgen, in het bijzonder eventuele 
stankoverlast en ammoniakuitstoot, is het specifieke instrumentarium van de Wet milieubeheer en de 
Wet ammoniak en veehouderij het meest aangewezen voor de toepassing van de aan de orde zijnde 
lokale belangenafweging”.  
 
Aangezien geen enkel ander wettelijk kader, behalve de Wet ammoniak en veehouderij voor alleen de 
zeer kwetsbare gebieden en zones van 250 meter er omheen, in een absoluut plafond aan de omvang 
van de veehouderij voorziet, lijkt het goed te motiveren en te legitimeren om in de Meststoffenwet ook 
te refereren aan andere maatschappelijke problemen die gediend zijn bij een plafond aan de aantallen 
te houden dieren en/of de maximale hoeveelheid te produceren mest. 
  
Invulling zou bestaan uit het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden met 
rechten voor melkvee (en eventueel andere diersoorten). Het stelsel van productierechten heeft zich 
nadat het eenmaal ingevoerd was (wat wel de nodige problemen met zich mee kan brengen), bewezen 
als een relatief eenvoudig en robuust stelsel. Uitvoering en handhaving zijn beproefd. 
Compartimentering is technisch relatief eenvoudig mogelijk, evenals afroming. Politiek gezien kan het 
aanpassen van de totale hoeveelheid dierrechten aan een eventueel kleinere milieugebruiksruimte (zie 
de krimpende mestafzetruimte in Nederland) de nodige voeten in de aarde hebben. 
 
Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van productierechten zijn het feit dat er een schaars 
goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en dat er weinig stimulansen vanuit gaan om te 
innoveren. Het stelsel van productierechten biedt weinig ruimte om door middel van het toepassen 
van innovatieve oplossingsgerichte maatregelen (veevoer, mestbewerking en afzet buiten de NL 
landbouw/export) extra productieruimte te creëren, zonder dat daar dierproductierechten voor nodig 
zijn. 
 
Daar staat tegenover dat het stelsel van productierechten juist ook een stimulans kan vormen om te 
innoveren: als betaald dient te worden voor het recht om te produceren, dan zullen ondernemers die 
dat het meest efficiënt kunnen, bereid zijn het meeste te betalen. Bijeffect daarvan is echter wel dat  de 
overheid hiermee de ‘enge’ kostprijsgedrevenheid van de veehouderijsectoren aanjaagt. Dat zou wel 
eens kunnen uitpakken op een wijze die niet aansluit bij de breed gedragen wens voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
De ‘basisvariant’ houdt in dat rechten alleen binnen dezelfde diercategorie verhandeld kunnen 
worden. Dat is negatief voor de sectoren die een sterke economische startpositie en/of positieve 
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toekomstverwachtingen hebben aangezien het hun groeimogelijkheden beperkt dan wel groei 
duurder maakt; het is gunstig voor sectoren die in rechtstreekse concurrentie met andere sectoren de 
slechtste uitgangspositie en/of slechtste toekomstverwachtingen hebben, aangezien het bescherming 
tegen sterkere sectoren biedt.  
 
Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen 
reguleren. Welke diercategorieën onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een 
afweging tussen effectiviteit en efficiency, rechtvaardigheid, uitvoeringslasten en administratieve 
lasten en afhankelijk van de vraag of de bijdrage van een diercategorie aan de belasting van het milieu 
een aanvullende maatregel legitimeert. 
 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 
 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 
         
1. Rundvee: Melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 
2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 
3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
4. Rundvee: Vleesvee 11,8 6,8% 95,5% 
5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 
6. Paarden en pony's  2,7 1,6% 99,3% 
7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 1: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2009) 
 
Het huidige stelsel voor dierrechten en de melkquotering zorgen voor een begrenzing van de 
veestapel. Beide stelsels leggen een plafond voor 88,7% van de dierlijke fosfaatproductie. Gezien de 
potentiële groei in de aankomende 5 tot 10 jaar en de bekendheid bij ondernemers van deze vorm van 
sturing lijkt het voor de hand te liggen een eventueel stelsel van toepassing te verklaren op melkvee 
(inclusief jongvee), varkens en pluimvee. Het ontbreekt aan een objectief criterium op basis waarvan 
besloten kan worden welke diercategorieën onder een eventueel plafond geschaard moeten worden. 
Er zou gekozen kunnen worden voor een bepaalde bijdrage aan de belasting van het milieu, 
uitgedrukt in een percentage op het totaal. Gezien de omvang van de mestproductie in Nederland is 
een bijdrage van meer dan 2,5% aan het totaal als ‘substantieel’ te beschouwen. Bij een dergelijke 
grens zouden in elk geval ook vleeskoeien en vleeskalveren onder een stelsel moeten vallen. 
 
Ook is aan de orde op welke wijze mestafzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet in 
combinatie met mestverwerking) in een systeem van dierrechten kan worden mogelijk gemaakt. 
Allereerst is dan de vraag aan de orde wat de grondslag daarvoor zou moeten zijn. Het ligt voor de 
hand aan te sluiten bij de motie Koopmans – Snijder-Hazelhoff. In principe zou dan de grondslag 
kunnen zijn afzet van mest buiten de Nederlandse landbouw (al dan niet na mestbe- en/of 
verwerking): rechten worden verstrekt als een ondernemer kan aantonen dat deze mest ook 
daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afzet. Rechten zouden dan alleen moeten gelden 
zolang inderdaad buiten de Nederlandse landbouw afgezet wordt.  
Discussie zou kunnen ontstaan of er niet andere redenen zouden moeten zijn voor verstrekken van 
extra rechten. Zo zou bijvoorbeeld mestafzet die leidt tot verdringing van kunstmest ook gezien 
kunnen worden als met dierrechten te honoreren productie. 
Nadeel van het verstrekken van dierrechten op deze wijze is dat gestuurd wordt op de productie van 
mest waarvoor verantwoorde afzet gevonden is, maar dat het moeilijker is om rekening te houden 
met de andere bijeffecten en milieuemissies van het houden van dieren dat hierbij hoort. Die 
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bijeffecten zouden dan moeten worden beperkt door inzet van het andere beschikbare milieu- en 
ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van dierrechten zich verhoudt tot de wens om andere 
milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te plafonneren.  
Een dierrechtenstelsel zonder mogelijkheden van extra productie op basis van verwerking/export legt 
een plafond in de totale productie van overige emissies. In die situatie kan stalontwikkeling zoals die 
ook nu al gestimuleerd wordt door het ammoniakbeleid al dan niet in combinatie met het r.o.-beleid, 
zorgen voor een afname van de totale emissies.  
Dit geldt echter niet in geval van (onbeperkte) uitbreidingsmogelijkheden op basis van 
verwerking/export. In die situatie is immers een groei van de veestapel mogelijk en kunnen effecten 
van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt worden door een eventuele groei van de 
veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke 
daling te kunnen garanderen. 

4.5 Vormgeving stelsel van Mestafzetovereenkomsten 
In een stelsel gebaseerd op grond en gecontracteerde mestafzetcapaciteit, zoals het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten wordt de omvang van de mestproductie die op een veehouderijbedrijf mag 
plaatsvinden direct afhankelijk gesteld van de vooraf gecontracteerde of in eigen bezit zijnde 
aanwendings- en afzetmogelijkheden die voor die mest bestaan, gegeven de geldende 
gebruiksnormen. Voor zover de veehouder over onvoldoende eigen grond beschikt om zijn mest af te 
zetten, moet hij zich voorafgaand aan de productie door middel van mestafzetovereenkomsten 
verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden voor de te produceren mest. Daarbij gaat het om 
afzetmogelijkheden op landbouwgrond van derden en om afzetmogelijkheden voor de mest buiten de 
Nederlandse landbouw. Afzet buiten de Nederlandse landbouw komt neer op afzet van de mest via 
(erkende35) exporteurs in het buitenland – al dan niet na be- of verwerking op bedrijfsniveau of door 
erkende verwerkers – en op verwerking van de mest tot producten die niet als dierlijke of andere 
organische meststof kunnen worden aangemerkt of verbranding. 

                                                           
35 Voorwaarden verbonden aan een erkenning kunnen de volgende zijn:  
• overlegging bedrijfsplan voorafgaand aan het jaar waarop de mestafzetovereenkomsten 

betrekking hebben;  
• deugdelijke onderbouwing van de verwachte mestverwerkingscapaciteit of 

mestafzetmogelijkheden in het buitenland;  
• voor elk van de onderscheiden producten aannemelijk maken dat daarvoor een reële afzetmarkt 

bestaat.  
• een financiële onderbouwing en een beschrijving van de bedrijfsmiddelen, inclusief 

vergunningen, waarover de ondernemer moet beschikken om aan zijn verplichtingen te kunnen 
voldoen.  

• Ingeval van be- of verwerking zal ook een nauwkeurige beschrijving van het productieproces 
moeten worden gegeven.  

• bij export van mest moet bij de eisen aan bedrijfsmiddelen worden gedacht aan eisen aan de 
transportvoertuigen, zoals het ter beschikking hebben van GPS.  

• aansluiting bij waarborgfonds (niet voor zelfverwerkers). De financiële dekking hiervoor zal 
volledig door de aangesloten mestverwerkers en exporteurs moeten worden opgebracht. 

Niet-voldoening aan voorwaarden heeft uitsluitend bestuursrechtelijke consequenties: betrokkene zal 
niet worden erkend.   
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Bij vormgeving van een stelsel van mestafzetovereenkomsten moet gestreefd worden naar een zo 
groot mogelijke zekerheid dat de veehouder daadwerkelijk al voorafgaand aan de feitelijke 
mestproductie de beschikking heeft over voldoende aanwendings- en afzetmogelijkheden 
voor de mest. Dat wil zeggen dat de ondernemer vóór het productiejaar de beschikking moet hebben 
over voldoende grond en, voor zover de eigen oppervlakte landbouwgrond niet volstaat, zich 
contractueel moet hebben verzekerd van de mogelijkheid tot afzet van zijn overschotmest bij 
derden. Immers, voorkomen moet worden dat de veehouder de feitelijke productie start en in de loop 
van het jaar tot de ontdekking komt dat hij geen afzetmogelijkheden voor die mest kan vinden. Er 
dient om die reden gewerkt te worden met dagplafonds en jaarplafonds. 
 
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, door grond en mestafzetovereenkomsten 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 marge 
van 15% aangehouden tussen de op enig moment daadwerkelijk plaatsvindende mestproductie en de 
op dat moment verzekerde mestplaatsingsruimte; voor enkele bedrijfssystemen is deze marge groter 
dan 15%. 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. 
 
De productieforfaits voor de berekening van de stikstofproductie van de dieren van de onderscheiden 
diersoorten en -categorieën dienen opgenomen te zijn in de Meststoffenwet. Om het aantal bedrijven 
dat onnodige mestplaatsingsruimte moest regelen te beperken (loze contracten) – gelet op de te 
verwachten spreiding in de stikstofuitscheiding – waren de forfaits in de periode 2002-2004 
vastgesteld op 95% van de gemiddelde waarden. Toch werden onder het MAO-stelsel zoals dit in de 
jaren 2002-2004 van kracht was veel melkveehouders geconfronteerd met loze contracten. Eventueel 
kan bij de vaststelling van de te contracteren hoeveelheden afzetruimte rekening gehouden worden 
met de Bedrijfsspecifieke excretie (BEX). 
 
Een mestafzetovereenkomst moet de verplichting bevatten om, indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken, de overeengekomen hoeveelheid stikstof in dat jaar 
daadwerkelijk af te nemen. Een dergelijke verplichting is onmisbaar wil het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten aan zijn doel kunnen beantwoorden. Het gaat immers niet om het bereiken 
van een theoretisch, papieren evenwicht op de mestmarkt, maar om een werkelijk evenwicht. De 
mestafzetovereenkomsten moeten aan de mestproducenten reële mestafzetmogelijkheden verschaffen. 
Als akkerbouwers mestafzetovereenkomsten kunnen sluiten zonder de bedoeling te hebben om de 
gecontracteerde hoeveelheid stikstof daadwerkelijk af te nemen, zouden veel veehouders in de loop 
van het productiejaar alsnog worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om de mest af te zetten 
en zou alsnog een grote fraudedruk op het stelsel van regulerende mineralenheffingen komen te 
rusten. De afnameplicht voorkomt dat. 
 
Het is aan de mestproducent om al dan niet daadwerkelijk een beroep te doen op de afnameplicht. Als 
hij andere mogelijkheden voor mestafzet ziet of wellicht bij nader inzien zelfs minder wenst te 
produceren, en als de privaatrechtelijke afspraken met de akkerbouwer daarvoor de ruimte 
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bieden, dan kan hij deze mogelijkheden vanuit de optiek van de overheid evengoed benutten. Het is 
geredeneerd vanuit de doelstelling van het stelsel immers om het even aan wie het mestoverschot 
wordt afgezet, áls het maar wordt afgezet en de mogelijkheid daartoe is verzekerd. Uiteraard is wel 
van belang dat de opeenvolgende afnemers van de mest zich evenals de mestproducent aan de 
mestnormering houden. Het is echter niet het stelsel van mestafzetovereenkomsten maar het stelsel 
van gebruiksnormen dat dit moet verzekeren. De functie van het stelsel van mestafzetovereenkomsten 
is enkel te verzekeren dat er landelijk bezien voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn voor mest 
gegeven de beperkingen die het stelsel van gebruiksnormen aan het gebruik stelt. 
 
Het ligt niet voor de hand om ook te voorzien een leveringsplicht voor de mestproducent. Afspraken 
ten aanzien van de daadwerkelijke levering van de meststoffen kunnen het best tussen de 
contractpartijen onderling worden gemaakt en door de partijen zelf worden gehandhaafd. Aldus kan 
het best recht worden gedaan aan de verschillende omstandigheden die zich in de praktijk kunnen 
voordoen. Een leveringsplicht zou er ook aan in de weg staan dat de hoeveelheid geproduceerde mest 
in goed overleg tussen de contractanten uiteindelijk aan derden wordt geleverd waar dit beide 
partijen op dat moment beter uitkomt. Ook zal het in veel gevallen zo zijn dat partijen afspreken dat 
levering plaatsvindt via een intermediair die deze mest eerst mengt met mest van andere bedrijven ter 
verkrijging van de kwaliteit of samenstelling waar de afnemer behoefte aan heeft; ook in dergelijke 
situaties bestaat behoefte aan enige flexibiliteit ten aanzien van de door de producent te leveren 
hoeveelheid mest. 
 
Controle baseren op:  
• de oppervlakte grond die tot het bedrijf behoort (BRP perceelsregistratie); 
• de hoeveelheid mest waarvoor op basis van contracten afzetmogelijkheden bij derden bestaan. 
 
Handhaving: 
• jaarplafond: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk; 
• hetgeen is overeengekomen in een mestafzetovereenkomst: privaatrechtelijk tussen partijen. 
 
Voorwaarden:  
1. afnameplicht; 
2. afzetovereenkomsten vóór 1 oktober voorafgaande aan kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR 

voor minimaal 85% van de te verwachten productie; 
3. afzetovereenkomsten vóór 30 september kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR voor 100% 

van de te verwachten productie36; 
4. bij verwerking/export: de mest wordt daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afgezet. 
 
Het stelsel van mestafzetovereenkomsten kan gelden voor een ieder die bedrijfsmatig dieren houdt. 
 
Stimuleren van innovatie door rekening te houden met afzet buiten de Nederlandse landbouw (al dan 
niet in combinatie met mestbe- en/of verwerking) is inherent aan het beschreven stelsel.  
 
Tot slot is relevant hoe een systeem van mestafzetovereenkomsten zich verhoudt tot de wens om 
andere milieuproblemen dan mestproblemen, dus bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen, te 
plafonneren.  
Een mao-stelsel inclusief de mogelijkheid van extra productie op basis van verwerking/export legt 
geen absoluut plafond op aan de totale productie van overige emissies. In die situatie is groei van de 

                                                           
36  met genoemde datum en percentage onder punt 2 en 3 kan gevarieerd worden afhankelijk van de zekerheid 
die de overheid wil dat er voldoende mestafzet gecontracteerd wordt. 
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veestapel mogelijk en kunnen effecten van het ammoniakbeleid op stalniveau ongedaan gemaakt 
worden door een eventuele groei van de veestapel. In die situatie is een strikter r.o.-beleid en 
ammoniakbeleid nodig om een daadwerkelijke daling te kunnen garanderen. 

4.6 Tussenvariant: grondgebondenheid; dierrechten over het meerdere 
Mengvorm tussen beide stelsels is een stelsel waarin bedrijven die grondgebonden zijn (dat wil 
zeggen voldoende eigen grond hebben voor de verantwoorde afzet van de binnen het eigen bedrijf 
geproduceerde drijfmest) geen aanvullende rechten nodig hebben, terwijl bedrijven die onvoldoende 
grond hebben  te maken krijgen met dierrechten.  
 
Vanwege grond als basis voor een dergelijk stelsel, doen zich in principe alle voor- en nadelen voor 
van een mao-achtig stelsel: bepaald zal moeten worden welke norm precies geldt voor 
grondgebondenheid; welke grond meetelt; de problematiek van de forfaitaire bepaling vooraf versus 
de werkelijke bepaling achteraf doet zich voor.   
 
Daarbovenop krijg je te maken met grensgevallen als het gaat om wel of niet dierrechten, ook in de 
tijd.    
 
In principe worden hiermee a.h.w. ook de grondgebonden rechten (impliciet) mee 
geherintroduceerd…. 
 
 
Aanvullen…  
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5. Kenmerken stelsels (sterkte/zwakte) 

5.1 Stelsel van dierrechten 
1. Er vindt een directe sturing plaats op het aantal gehouden dieren. Ondernemers mogen alleen het 

aantal dieren houden waarvoor zij de rechten hebben verworven. Het recht op het houden van 
dieren is daarmee een schaars goed. 

2. Er vindt indirect sturing plaats op de productie van mest en andere emissies. Met een stelsel van 
dierrechten kan vooraf – binnen bepaalde marges – bepaald worden hoe groot de mestproductie 
zal zijn. Door inzet van managementmaatregelen en technische ingrepen op bedrijfsniveau kan 
een ondernemer de emissie per dier (sterk) beïnvloeden en kan de milieubelasting per dier tussen 
ondernemers (sterk) verschillen. Er bestaat evenmin een directe koppeling tussen productie en 
milieubelasting (belasting van bodem, water en lucht). De belasting van het milieu wordt 
gereguleerd door ondermeer het stelsel van gebruiksnormen, de AmvB Huisvesting en de 
milieuvergunning.  

3. Met de Europese Commissie is, in het kader van het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatie, beide voor de periode 2010-2013, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse 
mestproductie het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de 
Commissie: “Teneinde te vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie 
intensivering optreedt, dienen de bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, 
zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, 
overeenkomstig het door Nederland uit te voeren actieprogramma”37. Te verwachten valt dat de 
Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. In het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(2006-2009) heeft Nederland realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de 
instandhouding van het stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten38. In het vierde actieprogramma heeft Nederland aangegeven dat 
“alleen door de mestproductie te begrenzen” Nederland een doelmatig mineralenbeleid kan  
voeren. Het stelsel van dierrechten is een effectief instrument om de mestproductie te begrenzen 
en te voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarde39. 

                                                           
37 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
38 “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”. 
39 Er bestaat geen directe relatie tussen het mestproductieplafond en de milieubelasting. Sinds 2002 
(referentiejaar mestproductieplafond) is de bodembelasting (bodemoverschotten N en P) fors 
afgenomen. Dit is het gevolg van aangescherpte gebruiksnormen. Sinds 2002 is een steeds groter deel 
van het bedrijfsoverschot aan dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw (export, particulieren, 
verbranding) geplaatst. Vraag is gerechtvaardigd of een mestproductieplafond met als referentiejaar 
2002 recht doet aan de inspanningen die sindsdien, zowel door de overheid als door de sector, zijn 
gepleegd. In de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 kan gekozen worden voor een inzet waarbij geen 
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4. Afhankelijk van de schaarste aan dierrechten vormt een stelsel van dierrechten een extra 
kostenpost voor individuele bedrijven: om te kunnen uitbreiden zullen dierrechten moeten 
worden aangeschaft. Redenerend vanuit het mestbeleid zal dat zeker naar bedrijven die over 
voldoende grond beschikken om hun mest verantwoord af te zetten, een moeilijk te 
verantwoorden kostenpost vormen. De ‘license to produce’ vertegenwoordigd echter ook een 
waarde voor ondernemers. Bij verhandeling vormen de rechten een (aanzienlijke) inkomstenbron 
voor ondernemers die zich er van ontdoen. Zeker wanneer de rechten om niet zijn gekregen 
wordt daarmee door de overheid ook vermogen voor ondernemers gecreëerd. Dit zal echter 
vooral ten goede komen aan (oudere) ondernemers die niet meer uitbreiden; jonge ondernemers 
die willen ontwikkelen krijgen te maken met extra kosten. Het betekent dat de middelen die 
ingezet worden voor de aanschaf van rechten niet ingezet kunnen worden voor andere 
doeleinden. Dit laatste is een veel gehoord kritiekpunt vanuit de sector en politiek. 

5. In een situatie dat mestafzetruimte schaars is, zorgt een stelsel van productierechten voor een rem 
op de stijging van de mestafzetprijzen aangezien de totale mesthoeveelheid gelimiteerd is. Zonder 
een dergelijke productiebeperking zullen de mestafzetprijzen al snel tot grotere hoogte stijgen 
(a.g.v. meer aanbod in dezelfde mestplaatsingsruimte) dan zonder stelsel het geval zou zijn 
geweest. 

6. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk uitvoerbaar, zowel voor de sector als voor de 
overheid, zodra het eenmaal is ingevoerd. Er is meer dan tien jaar ervaring met de uitvoering bij 
varkens en pluimvee. De uitvoering bij andere diercategorieën is soortgelijk en zal niet tot 
onoverkomelijke uitvoeringsproblemen leiden. Hierop bestaat één belangrijke uitzondering:  de 
initiële toekenning van rechten. Het toekennen van rechten aan diercategorieën die momenteel 
nog niet onder het stelsel van dierrechten vallen (i.i.g. rundvee, wellicht ook andere 
diercategorieën als schapen, geiten en vleeskalveren) kan (en zal) tot een groot aantal knelgevallen 
leiden, als gevolg van discussie over wat een redelijke en eerlijke verdeling is gelet op atypische 
bedrijfssituaties. Procedures hierover kunnen nog lang tot forse overheidsinzet leiden, zo leert ook 
de praktijk: de laatste WHV-zaken zijn nog steeds niet afgerond.  

7. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk te handhaven. Het is feitelijk een kwestie van 
staarten tellen. Complicerend factor is alleen dat het aantal dierrechten een jaargemiddelde 
betreft. Het aantal gehouden dieren mag op elk gegeven moment hoger liggen dan dit 
jaargemiddelde, het zogenaamde dagplafond. De ervaringen met het handhaven van het stelsel 
van dierrechten zijn over het algemeen positief [waar is die uitspraak op gebaseerd???]. 

8. Een stelsel van dierrechten leent zich er in theorie voor om op effectieve wijze de druk op de 
mestmarkt binnen de perken te houden. In geval van een onaanvaardbare toename van de druk 
op de mestmarkt (bijvoorbeeld door tegenvallende export en/of beperking van afzetruimte door 
aanscherping van gebruiksnormen) kan, door afroming bij verhandeling of – in het ultieme geval 
– door een generieke korting of opkoop, het aantal dierrechten teruggebracht worden tot een 
aanvaarbaar niveau. Dit zal echter in het algemeen pas achteraf ingezet worden en politiek al 
gauw omstreden zijn. Een deel van het leed is dan al geschied. 

9. Een stelsel van dierrechten bevat voor intensieve veehouders weinig tot geen stimulansen om te 
streven naar een reductie van de input – en daarmee ook de output – aan mineralen. In een 
dergelijke stimulans wordt gedeeltelijk wel voorzien door het stelsel van gebruiksnormen 
(indirect via de mestafzetprijzen) en de milieuvergunning (verminderen ammoniak en andere 
emissies). 

 

                                                                                                                                                                                     
mestproductieplafond als voorwaarde aan de derogatie wordt verbonden. Tot het zover is wordt, in 
ieder geval in deze notitie, uitgegaan van de situatie dat er wel sprake is van een 
mestproductieplafond met als referentiejaar 2002.  
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Er is momenteel weinig steun voor een stelsel van dierrechten. CDA, VVD en PVV hebben met hun 
tijdenshet AO mestbeleid van 15 december 2010 gepresenteerde 10-puntenplan uitgesproken tegen 
een stelsel van dierrechten. De NVV en LTO-Nederland geven de voorkeur aan een invulling waarbij 
het overschot aan dierlijke mest via (verplichte) mestverwerking wordt afgezet buiten de Nederlandse 
landbouw. De NMV ziet wel de noodzaak van directe sturing op omvang maar ziet hiervoor geen rol 
weggelegd voor een stelsel van dierrechten. 

5.2 Mestafzetovereenkomsten 
1. Ondernemers mogen de hoeveelheid mest produceren waarvoor voorafgaande aan het 

kalenderjaar mestafzet is geregeld (grond, afzet aan intermediair/tussenpersoon, export). 
Afzetmogelijkheden voor dierlijke mest zijn hiermee een schaars goed geworden waarvoor 
betaald dient te worden. 

2. Sturing op de mestproductie is indirect: productie kan plaatsvinden indien er plaatsingsruimte 
verworven is voor de geproduceerde mest. Met een stelsel van MAO’s kan voorafgaande aan een 
kalenderjaar vastgesteld worden hoe groot de mestproductie dat jaar zal zijn, maar niet de daarop 
volgende jaren. Als het gaat om handhaving van het mestproductieplafond 2002 vormt een stelsel 
van MAO’s geen harde garantie dat niet meer dierlijke mest wordt geproduceerd dan is 
toegestaan (zie opmerking hierover in voetnoot 39) . 

3. Naast een markt voor fysieke mest (op basis van daadwerkelijke hoeveelheden mineralen) 
ontstaat er met een stelsel van MAO’s ook een markt voor afzetruimte (op basis van forfaitaire 
hoeveelheden mineralen). 

4. Er vindt beperkt milieusturing plaats. Een stelsel van MAO’s reguleert de (forfaitaire) productie 
op basis van gecontracteerde afzetruimte voor dierlijke mest. In de praktijk is aan de hand van het 
aantal afgesloten MAO’s vrij precies te bepalen wat de mestproductie zal zijn. Afhankelijk van 
verschillen in management (type voer, beweiden of niet-beweiden, voederconversie, etc.) kan de 
feitelijke mestproductie wel sterk afwijken van de forfaitaire gecontracteerde mestproductie. Dat 
gegeven dwingt veehouders om vooraf betere na te denken over het management in een gegeven 
jaar en te streven naar stabiele productie van mest: bij meer productie dan afgesproken zal er 
immers aanvullende mestruimte gezocht moeten worden; bij minder mestproductie is er 
onnodige mestafzetruimte gecontracteerd. De koppeling met milieubelasting (belasting van de 
bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd door het stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van 
MAO’s is dan ook een aanvullende maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid (‘evenwicht’ 
op de mestmarkt door koppeling van productie aan afzetruimte). Een stelsel van MAO’s is slechts 
zeer indirect geschikt voor sturing op emissies naar lucht. Dat gebeurt door het R.O.- en milieu-
instrumentarium op bedrijfsniveau. 

5. Een stelsel van MAO’s is minder eenvoudig te handhaven dan een stelsel van dierrechten. 
Jaarlijks dient gecontroleerd te worden of een ondernemer voldoende afzetruimte heeft voor de 
beoogde dierlijke mestproductie. Is dit niet het geval dan dient de ondernemer zijn beoogde 
productie te beperken, hetzij door emissiebeperkende maatregelen, hetzij door het aantal te 
houden dieren te reduceren. De overheid dient hier op toe te zien. Er kan een aanzienlijk verschil 
bestaan tussen de forfaitaire productie op basis waarvan MAO’s afgesloten dienen te worden en 
de feitelijke productie (gevolg: loze contracten dan wel een tekort aan contracten). Dit kan 
resulteren in grote handhavingsmarges. Afzetruimte buiten de Nederlandse landbouw (export) 
dient vooraf gecontracteerd te worden. Exportcontracten zijn ook onder het huidige mestbeleid 
een grote bron van zorg. Ondernemers (intermediairen) hebben de grootste moeite voorafgaande 
aan een kalenderjaar de benodigde afzetruimte te contracteren. Akkerbouwers in met name 
Duitsland hebben wel behoefte aan dierlijke mest uit Nederland, maar zijn niet altijd bereid dit 
voorafgaande aan het jaar contractueel vast te leggen. Lopende een kalenderjaar gaat er om die 
reden altijd meer mest de grens over dan voorafgaande aan het jaar is gecontracteerd. 
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6. Het stelsel van MAO’s zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was, kende een aantal haken en 
ogen waardoor de sturingskracht en uitvoerbaarheid laag waren. Een deel hiervan is opgelost. Zo 
is er momenteel sprake van een effectieve perceelsregistratie en is de daadwerklijke afzet van 
mest met AGR/GPS vele malen beter te traceren, alhoewel export nog een zorgenkindje blijft. 
Daarnaast zal een eventueel nieuw MAO-stelsel niet naast een stelsel van dierrechten draaien, 
maar ter vervanging dienen. Toch dreigt het gevaar van een papieren stelsel. Onder het oude 
MAO was er sprake van loze contracten. Ondernemers moesten, als gevolg van het hanteren van 
forfaitaire productiewaarden, contracten afsluiten voor mest die feitelijk niet geproduceerd werd. 
Dit probleem blijft. Het oude MAO kende een afnameplicht “indien en voor zover de wederpartij 
van dit afzetrecht gebruik wil maken”. In de praktijk hoefde ondernemers hier weinig gebruik 
van te maken doordat veel afzetruimte werd gecontracteerd door intermediaire ondernemingen. 
Intermediairs hebben, door hun kennis van de markt en hun veel grotere afzetgebied, meer 
mogelijkheden om met de feitelijke afzet te schuiven teneinde alle fysieke mest te plaatsen. 
Intermediairs beschikken daarnaast over het merendeel van de landelijk beschikbare 
opslagcapaciteit waarmee (tijdelijk) stagnaties in de feitelijke afzet opgevangen kunnen worden. 
Het feitelijk gebruik van dierlijke mest is in belangrijke mate afhankelijk van klimatologische 
omstandigheden. In een jaar met een nat voorjaar zal relatief veel dierlijke mest in opslag gaan 
waardoor de te contracteren afzetruimte in het daarop volgende jaar zal afnemen. Dergelijke 
fluctuaties tussen de jaren kan de uitvoering en handhaving danig bemoeilijken. 

7. Een stelsel van MAO’s kan een effectief instrument zijn om de productie van mest in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare afzetruimte. Het dwingt producenten om 
mestproducten te leveren waarvoor een afzetmarkt is en kan daarmee een stimulans vormen voor 
mestverwerking. Een MAO-stelsel ontziet die ondernemers die eigen grond hebben voor de afzet 
van hun eigen mest. Grondgebondenheid wordt gestimuleerd. 

5.3 Tussenvariant 
 

5.4 Kwalitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 
 
 Dierrechten MAO 
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.  

Nee 
Hoe meer afzetruimte 
gecontracteerd kan worden, hoe 
groter de productie kan worden. 
Begrenzing wordt gevormd door 
beschikbare grond, acceptatie 
buiten Nederland, eisen aan R.O. 
en capaciteit om mest buiten de 
landbouw af te zetten.  

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 minder direct 
Door aanvullende voorwaarden te 
stellen aan afzetcontracten, 
bijvoorbeeld het contracteren van 
110% van de te verwachten 
productie of door de 
onderliggende gebruiksnorm voor 
het sluiten van afzetcontracten te 
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verlagen (bijvoorbeeld op gras 
van 250 naar 230 kg N/ha) 

Plafonneren overige 
milieuemissies (ammoniak, 
broeikasgassen) 

  

Doelmatigheid:   
Zijn er kosten verbonden 
aan de ‘license to produce’? 

Ja, alleen bij uitbreiding 
Kosten voor ‘license to produce’ 
uitsluitend bij de aanschaf van 
dierrechten bij uitbreiding. Deze 
kunnen zwaar drukken op 
investeringsruimte. Er zijn geen 
kosten voor het instandhouden 
van dierrechten (afgezien van 
eventuele aflossing van rente) 

Ja, jaarlijks bij afsluiten MAO’s  
Ondernemers dienen elk jaar 
kosten te maken voor ‘license to 
produce’. Afzetruimte is het 
schaarse goed (grond, export, 
verbranding, afzet buiten de 
landbouw). Bij MAO met 
afnameplicht zullen afnemers een 
vorm van ‘risicobijdrage’ vragen 
voor het afsluiten van een MAO. 
Om die reden valt te verwachten 
dat in een MAO-stelsel waarin de 
mestproductie niet belemmerd 
wordt door dierrechten, de kosten 
van de afzetcontracten hoger 
liggen dan in een stelsel gebaseerd 
op dierrechten (tenzij een 
dierrechtenstelsel weinig 
beperkend is, aangezien dan ook 
onder dierrechten er concurrentie 
ontstaat om afzetruimte en 
daarmee de behoefte om vooraf 
privaat contracten af te sluiten die 
verder dezelfde onzekerheden 
kennen als er zijn onder mao). 

Wat is het financiële effect 
voor melkveehouders? 

Negatief voor ontwikkelende 
bedrijven; positief voor stoppers 
Melkveehouders krijgen een extra 
en nieuwe kostenpost erbij in 
geval van uitbreiding. De drang 
om te groeien zal bij een deel van 
de ondernemers groot zijn (de 
stallen worden al gebouwd!). Er 
zal, zeker in eerste instantie, 
sprake zijn van een zeer schaars 
goed en dienovereenkomstig hoge 
prijzen. 

neutraal-positief voor bedrijven 
met voldoende grond; negatief 
voor bedrijven met te weinig 
grond 
Een aanzienlijk deel van de 
melkveehouders (circa 90% onder 
huidige gebruiksnormen) heeft 
voldoende eigen grond om 
dierlijke mest af te zetten. Die 
ondernemers die minder dan 250 
kg N/ha produceren kunnen extra 
inkomsten genereren door het 
aanbieden van afzetruimte voor 
andere ondernemers. 

Wat is het financiële effect 
voor varkens- en 
pluimveehouders? 
 

Neutraal 
Voor de varkens- en 
pluimveehouders verandert er 
niks. Kosten uitsluitend bij de 
aanschaf van dierrechten bij 

Eerst negatief, daarna onzeker 
Vrijwel alle varkens- en 
pluimveehouderijen hebben de 
afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in 
dierrechten. Bij afschaffen van het 
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uitbreiding. Deze kunnen zwaar 
drukken op investeringsruimte. Er 
zijn geen kosten voor het 
instandhouden van dierrechten. 
Bestaande rechten behouden hun 
waarde. 
 
Indien rechten uitwisselbaar 
worden tussen diercategoriën zal 
de prijs voor rechten toenemen 
door sterke concurrentie vanuit 
met name de melkveehouderij. 
 
In geval dat afroming van rechten 
nodig is om een eventueel te groot 
verschil met de milieugebruiks-
ruimte (en daarmee fraudedruk) 
op te lossen, leidt dit tot kosten 
voor alle betrokken veehouders. 

stelsel van dierrechten zijn deze 
investeringen niets meer waard. 
Hiervoor in de plaats komen 
kosten voor MAO’s. Deze zullen 
in verhouding lager zijn dan 
investeren in rechten. Hier staat 
tegenover dat kosten voor MAO’s 
jaarlijks terugkeren en dat, indien 
de dierlijke productie toeneemt, 
afzetruimte een groeiend schaars 
goed zal worden waardoor MAO-
kosten ook toe zullen nemen. 

Wat is het financiële effect 
voor akker- en 
tuinbouwers? 

Neutraal/licht positief 
Bij uitbreiding van stelsel van 
dierrechten tot andere 
diercategorieën blijft het aanbod 
aan dierlijke mest gelijk, maar 
wordt toekomstige groei beperkt 
(afhankelijk van hoe initiële 
toedeling plaatsvindt). Door 
aanscherpen gebruiksnormen wel 
minder plaatsingsruimte 
waardoor onderhandelingspositie 
voor AT-sector beter wordt.  

Positief 
Afzetruimte, waaronder grond, is 
onder het MAO-stelsel een 
schaars goed. De AT-sector kan 
aan dit schaarse goed een 
prijskaartje hangen. Hiermee 
wordt bovenop de financiële 
vergoeding voor de fysieke 
afname van mest ook een 
vergoeding ontvangen voor het 
afsluiten van een MAO 

Handhaafbaarheid 
 

Goed 
Handhaving is relatief eenvoudig. 
Kwestie van staarten tellen (+ 
I&R) 

Matig 
Vergt behoorlijke inspanning. 
Door goede perceelsregistratie 
wel beter dan in verleden. Vooral 
in geval ondernemers 
onvoldoende afzetruimte hebben 
gecontracteerd zullen veel 
discussies ontstaan. Want welke 
maatregel wordt dan genomen? 
Gaat de overheid dieren in beslag 
nemen? Inspanning is daarnaast 
jaarlijks terugkerend. 
Extra probleem kan het bouwen 
van ‘constructies’ zijn. Echter 
deels zijn die identiek aan de 
problematiek die nu ook al bestaat 
onder het stelsel van 
gebruiksnormen in combinatie 
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met dierrechten. 
Uitvoerbaarheid Toedeling rechten 

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.  

Goed 
Door verdergaande digitalisering 
is uitvoeringsapparaat naar 
verwachting goed in te richten. 
Mogelijk leiden veelvuldige 
veranderingen van contracten wel 
tot extra werk. 

Uitvoeringskosten Relatief laag (t.o.v. MAO) 
Kosten hoger dan huidige stelsel 
door uitbreiding aantal 
diercategorieën. In verhouding tot 
stelsel van MAO zijn kosten wel 
lager. 

Relatief hoog (t.o.v. dierrechten) 
Jaarlijkse controle op 
gecontracteerde hoeveelheid 
afzetruimte (koppeling forfaitaire 
mestproductie aan grond, 
exportcontracten en afzet buiten 
de landbouw). Kosten relatief 
hoog in vergelijking met stelsel 
van dierrechten. 

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.  
 

Matig tot vrij goed 
Door vrij grote marge tussen 
forfaitaire productie en 
daadwerkelijke mestproductie 
kan onbalans ontstaan. Daarnaast 
heeft een slecht afzetjaar 
(tegenvallende 
weersomstandigheden) een groot 
negatief effect op de te 
contracteren afzetruimte in het 
daarop volgend jaar. 

Stimulans voor innovatie Laag 
Ingeval een stelsel van dierrechten 
geen mogelijkheid bevat voor 
inverdienen (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om meer dieren te 
houden bij lagere excretie) zal er 
weinig stimulans tot innovatie 
vanuit gaan. Ruimte voor 
investeren gaat deels in aanschaf 
dierrechten zitten 
 
Hoog (mestverwerking) 
Als mogelijkheid tot 
mestverwerking/export wordt 
ingebouwd. 

Laag tot vrij goed 
Ingeval een stelsel van MAO’s 
geen mogelijkheid bevat om met 
lagere excretiewaarden te rekenen 
bij het aangaan van contracten zal 
er weinig stimulans tot innovatie 
op het punt van voer vanuit gaan. 
Grondgebondenheid wordt wel 
gestimuleerd net als bepaalde 
vormen van mestverwerking. 
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Draagvlak sector Laag tot vrij laag 
Intensieve veehouderij ziet stelsel 
van dierrechten vooral als grote 
belemmering in 
ondernemerschap. Middelen die 
ingezet moeten worden voor 
uitbreiding rechten kunnen niet 
ingezet worden voor 
bedrijfsontwikkeling en milieu-
investeringen. Zonder stimulans 
voor ondernemers die afzet 
geregeld hebben of aan 
mestverwerking doen geen steun 
vanuit varkens- en 
pluimveehouderij. 
Melkveehouderij ziet liever een 
systeem dat gekoppeld is aan 
grond. 
 

Vrij hoog tot hoog 
Veehouderij wil beloning van 
ondernemers die afzet goed 
geregeld hebben, hetzij door eigen 
grond hetzij door verwerking in 
combinatie met export of afzet 
buiten de landbouw. Zowel 
intensieve veehouderij (NVV) als 
melkveehouderij (NMV) hebben 
zich uitgesproken vóór kansen 
voor gezinsbedrijven. 

Verwachte draagvlak 
politiek 

Laag tot vrij laag 
Een meerderheid van de huidige 
Kamer wil ondernemerschap 
stimuleren. Dierrechten past niet 
in deze visie. Een meerderheid 
van de Kamer ziet ook weinig tot 
geen milieurisico’s.  

Vrij hoog tot hoog 
MAO’s appelleren aan 
ondernemerschap. Te verwachten 
valt dat in de vergelijking met 
dierrechten meer kamerleden 
mao’s zullen zien als een vorm 
van regulering die 
grondgebondenheid en 
ondernemerschap stimuleert. 

Maatschappelijk draagvlak    
EU-conformiteit   
 

Bijlage 1: Standpunten fracties Tweede Kamer 
 
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 
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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”. 
 
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 
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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 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). 
 
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” 
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(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).. 
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Bijlage 2 Motie Koopmans en Snijder Hazelhoff (TK, 28385, nr. 176) 
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Bijlage 3: Inbreng LTO Nederland bij AO mestbeleid 15 december 2015 
 
 

 

5.1 2e lid e 5.1 2e lid e 5.1 2e lid e
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AO Mestbeleid 15 december 2010  
 
“De landbouw als motor voor een nieuwe groene 
economie”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van:   LTO Nederland 

Voor:   ………, woordvoerder Landbouw en Milieu, Tweede Kamer  

Onderwerp:  AO Mestbeleid  

Datum:   december 2010 

Informatie:  , tel. 06 -  of e-mail: @zlto.nl   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Strategie: naar nieuwe grondgebondenheid 

      

Dierrechten dragen niet bij aan verduurzaming sector 

 

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. Enkele leidende overwegingen zijn: 
- Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 

duurzaamheidslagen. 
- Sectoren zullen via integrale managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit 

te maken. 
- Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een rigide systeem 

van dierrechten overbodig. 
- Bovenstaande impliceert wel dat individuele veehouders met een mestoverschot via 

het veevoerspoor hun overschot zullen moeten wegwerken dan wel verkleinen of via 
structurele afzet binnen of buiten Nederland zullen moeten verantwoorden. Voor het 
deel van het overschot waarvan dit niet lukt verliezen ondernemers het recht dieren 
te mogen houden. Op deze wijze lossen ondernemers hun eigen probleem op: of 
door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder dieren 
te houden.    

Met andere woorden: van een volumebenadering die gericht is op saneren en beheersen 

moeten we naar een systeem dat uitgaat van integreren en verduurzamen, waarbij iedere 

veehouder op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken.   

 

Vragen LTO: 
- Welk tijdspad hanteert EL&I bij de route rond dierrechten? 
- Is de overheid bereid mee te denken over systemen die investeringen in 

duurzaamheid bevorderen in plaats een star systeem van rechten? 

5.1 2e lid e 5.1 2e lid e 5.1 2e lid e



 53 

 

Nieuwe verbindingen tussen mineralen en grond leidend principe 

 

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 

 

Door het verhogen van de mineralenefficiency als totaalpakket en het verlagen van het bruto 

fosfor in bepaalde voersoorten in het bijzonder 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.     

 
2. Optimalisatie afzet in NL 

 

Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in Nederland is in wezen de kortste 

kringloop. Om deze te realiseren is zowel beleidsruimte als facilitering nodig.  

 

Vragen LTO: 
- Wat is de stand van zaken rond de pilots mineralenconcentraten? 
- Wanneer wordt gebruik hiervan op grote schaal toegestaan? 
- Werkt u aan een andere invulling van de derogatie voor de periode 2014-217 met 

ruimte voor be- en verwerkte mest in plaats van kunstmest op derogatiebedrijven? 
- Komt er een tweede regeling met investeringssubsidies voor mestopslagen?  
- Kunt u iets betekenen in het R.O. kader op het vlak van mestopslagen 

(vergunningverlening provincies en gemeenteN)?  
- Op welke wijze wilt u het gebruik van bodemverbeteraars stimuleren? 

Voorstel LTO: 
- Schaf het onderscheid tussen dierlijke mest en kunstmest af: stel het 

mineralengebruik afhankelijk van de werking van de aangevoerde mestsoort. Om dit 
te bereiken moet: 

o De Nitraatrichtlijn worden ingetrokken en/of 
o Een hogere derogatie bewerkstelligd worden voor be- en verwerkte producten 

uit dierlijke mest en/of 
o Bepaalde producten uit dierlijke mest na be- of verwerking worden 

aangemerkt als kunstmest of mogen in plaats van kunstmest gebruikt worden. 
- Stimuleer het gebruik van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars (zie ook 

operationele punten in het onderstaande) 

    
3. Export 
 

Een deel van de in Nederland geproduceerde mineralen van dierlijke oorsprong kan 

uiteindelijk met toegevoegde waarde op buitenlandse vraagmarkten worden afgezet. 

Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast. Recent is bekend 

geworden dat bepaalde Duitse deelstaten ‘de grenzen sluiten’. Hierdoor lijkt minimaal vijf 

miljoen kg. fosfaat via gehygieniseerde mest niet meer geëxporteerd te kunnen worden.  
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Vragen LTO: 
- Wat is de status van de aangescherpte exporteisen vanuit NordRhein Westphalen?  
- Welke activiteiten heeft u ondernomen om dit voorkomen? 
- Wat zijn de mogelijkheden en acties om dit (dreigende) knelpunt af te wenden? 

 

 

Mestbe- en verwerking als middel 

 

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.   

 

Voorstel LTO: 
- Stel 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 (onder verwerking wordt in deze verstaan ‘afzet 
buiten de Nederlandse dierlijke mestmarkt’). 

- Maak hierbij onderscheid in regio’s en fasering (met andere woorden: starten in Zuid 
Nederland). 

- De verplichting is privaat verhandelbaar: ondernemers die investeren in 
mestverwerking krijgen op deze wijze geldstromen uit de markt in hun richting vanuit 
ondernemers die niets doen. Iedere ondernemers wordt dus gepusht zijn/haar 
probleem op te lossen vanuit een economische trekkracht.       

 

Bodem centraal stellen voor optimale plantenteelt  

 

Normen 
 

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.  

 

De huidige mogelijkheden voor flexibele bemesting met stikstof beperken zich tot een zeer 

beperkte differentiatie voor fritesaardappelen en suikerbieten met als enige indicator 

opbrengst. Daarnaast kan bij weerscalamiteiten op ‘ad hoc basis’ een verhoging van de gift 

worden toegestaan (hiervoor is geen protocol of wat dan ook). 

 

Vragen LTO: 
- Welke mogelijkheden bouwt de minister in de wet en regelgeving in om flexibele N 

normen per 2014 te realiseren? (met in het achterhoofd dat alleen opbrengst voor 
twee teelten een te beperkte scope is en tevens niet aansluit bij de mogelijkheden die 
de Nitraatrichtlijn biedt) 

- Op welke wijze wordt de motie Koopmans (28385, nmr. 124) verder uitgevoerd?   
- Kan de minister toezeggen dat een werkelijk flexibel systeem (uiteraard met 

inachtneming van uitvoeringskosten en mogelijkheden tot controle en handhaving) 
per 1-1-2014 (start Vijfde AP) kan ingaan? 

 
Bodem 
 

Het belang van bodemvruchtbaarheid wordt door ondernemers meer en meer centraal 

gesteld en door Meststoffenwet steeds meer genegeerd. Bodemvruchtbaarheid is de basis 

voor bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen 
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brengen behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast 

de basis voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor in het tegengaan van 

klimaatverandering. 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. Daarnaast biedt een generieke korting van de 

fosfaat gebruiksnormen geen bewezen en/of wezenlijke bijdrage aan de brede 

milieudoelstellingen op het gebied van water. 

De systematiek van de fosfaat gebruiksnormen dient daarom niet in via een generiek korting 

te worden ingevuld, maar via een systeem dat recht doet de onttrekking van fosfaat door het 

gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.  

De afgelopen decennia stonden vooral de chemische parameters van de bodem centraal in 

het beleid; de fysische en biologische parameters zijn 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.  

 

Voorstellen LTO: 
- Sta ook op bouwland toe het invullen van de reparatiebemesting voor fosfaat te laten 

plaatsvinden met (producten uit) dierlijke mest (op grasland en in de biologische 
landbouw is dit reeds toegestaan). Op deze wijze worden regionale fosfaatkringlopen 
gesloten, wordt de bodemvruchtbaarheid op een natuurlijke wijze verbeterd en wordt 
mestverwerking gestimuleerd (via nieuwe afzetmarkten voor dikke fractie uit 
mestverwerking). 

- Start onderzoek naar de relatie tussen PW of PAL-getal en fosfaatbeschikbaarheid 
voor de plant. Uit verschillende delen van Nederland (Zeeland, Flevoland, Oldambt) 
komen signalen dat er een groot areaal fosfaatfixerende gronden (gronden waarbij de 
fosfaat niet voor de plant beschikbaar komt door o.a. de aanwezigheid van ijzer of 
calcium in de bodem) bestaat die toch een relatief hoog PW of PAL-getal hebben. Dit 
betekent dat deze percelen niet voor een hogere fosfaatnorm in aanmerking komen, 
terwijl het gewas toch onvoldoende fosfaat beschikbaar heeft. Mogelijk tot gebruik 
van de P-PAE methodiek biedt hiervoor wellicht een oplossing. 

- Sta een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met een 
gunstige N/P verhouding) toe. Het gaat hierbij o.a. om producten als champost, vaste 
fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en schuimaarde.     

 

Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  

 

Flexibiliteit bij implementatie benutten: meetdiepte versus toetsdiepte en 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. Deze 

gebieden kunnen volgens de Richtlijn dan ook onder een lichter regime vallen. Nederland 

heeft er in het verleden voor gekozen om het hele grondgebied als kwetsbaar aan te wijzen. 

Recentelijk is, op verzoek van de Tweede Kamer, een rapport verschenen over een meer 

gebiedsgerichte benadering.  

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.  
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Vragen LTO: 
- Gaat de overheid de keuze maken om bepaalde gebieden niet langer als kwetsbaar 

aan te wijzen en vervolgens ook van een lichter regime te voorzien? 
- Zo ja: hoe ver staat het hiermee en wat is het tijdspad? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Gaat de overheid een onderscheid maken in meetdiepte (bepalen van trends in het 

bovenste grondwater) en toetsdiepte (waterkwaliteit op grotere diepte waar 
ondernemers op afgerekend kunnen worden)? 

- Zo ja: hoe ver staat het hiermee? 
- Zo nee: waarom niet? 
- Hoe ver is de overheid met het uitvoeren van de motie van het lid Koopmans (28385 

nmr. 138) over een andere meetdiepte? 

 

Operationeel: wegnemen onnodige belemmeringen 

 

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. In een klein aantal praktische gevallen is het echter niet 

mogelijk een vanggewas na maïs op zand in te zaaien. Dit geldt met name voor laat 

geoogste korrelmaïs en voor bollenteelt na maïs waar grondontsmetting voor nodig is.    

 

Voorstel LTO: 
- ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. bollenteelt de 

ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 

  

Emissie arme aanwending vaste mest, bodemverbeteraars en kunstmestvervangers: 
afweging ammoniakemissie versus bodemvruchtbaarheid en bevorderen nationale 
mestafzet 

 

Voor allerhande producten uit dierlijke mest (mestkorrels na mestverwerking, champost, 

dunne fractie na mestverwerking) gelden aanwendvoorschriften. Vaak zijn deze dezelfde als 

voor onbewerkte dierlijke mest en gebaseerd op het tegengaan van ammoniakemissie. 

Bovengenoemde producten zijn echter niet vergelijkbaar met onbewerkte dierlijke (drijf)mest. 

Ze worden toegepast ter vervanging van kunstmest of ter verbetering van de 

bodemvruchtbaarheid. De ammoniakemissie van deze producten is in veel gevallen uiterst 

beperkt 

 

Voorstel LTO: 
- Stel voor aanwending van de genoemde producten uit dierlijke mest alternatieve 

aanwendtechnieken toe.  

     

Scheuren grasland 
 

Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet meer toegestaan. Dit 

stuit op vele praktische problemen (mislukken graslandvernieuwing in het voorjaar, groter 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeilijkheden engerlingen bestrijding, beperking 

nateelten na gras). Ook het milieukundige voordeel van het in het voorjaar scheuren van 

grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.   
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Voorstel LTO: 
- Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 (ingang Vijfde Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn) een verruiming (onder voorwaarden) van de periode van 
graslandscheuren toe te staan. 

- Sta in de periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november 
grasland wordt gescheurd.    

 

Bevorderen regionale mestafzet 
 

Zoals in het voorgaande al gesteld is het bevorderen van regionale mestafzet de op 1 na 

kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop (de kortste kringloop is vanzelfsprekend 

afzet van eigen mineralen op eigen grond). Door nieuwe samenwerkingsvormen tussen 

veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden. Feit is wel 

dat een aantal vormen van beperkende regelgeving deze samenwerking bemoeilijken. Om 

dit op te lossen was de ‘spoor 2 benadering’ opgezet. Deze blijkt echter geen effect van 

importantie te hebben.   

 

Voorstel LTO: 
- Geef producenten van vaste mest de mogelijkheid om binnen een straal van 25 km 

deze vaste mest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht 
wegen/bemonsteren/AGR-GPS. Met andere woorden: laat voor deze waardevolle 
mestsoort ondernemers onderling afspreken dat de hoeveelheid mineralen die de 
veehouder afvoert, door de ontvanger als aanvoer in de administratie wordt 
opgenomen. Een eenvoudig en waterdicht systeem.  

- Geef producenten van drijfmest de mogelijkheid om binnen een straal van 15 km de 
drijfmest naar ontvangers af te zetten zonder verplicht wegen/bemonsteren/AGR-
GPS.  

- Pas de voorwaarden voor het boer-boer transport aan. Nu moet een veehouder 85% 
van de fosfaatproductie op eigen grond kunnen plaatsen wil hij/zij in aanmerking 
kunnen komen voor boer-boer transport. Met de steeds lager wordende 
fosfaatgebruiksnormen is het steeds moeilijker aann deze voorwaarde te voldoen. 
Verruim daarom de randvoorwaarde voor plaatsing op eigen grond van 85 naar 75%. 
(voor de volledigheid: deze drie voorstellen lopen deels in elkaar over: als 1 en 2 zijn 
gerealiseerd is 3 niet meer nodig).     

 

Stuifbestrijding 
 

In het voorjaar van 2010 trad in de Drentse en Groningse Veenkoloniën aanzienlijke 

stuifschade op. Met de invoering van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn per 1 januari 

2010 is het gebruik van rundveedrijfmest als antistuifdek in het Veenkoloniale bouwplan niet 

langer toegestaan. Bij de totstandkoming van de beleidswijziging werd verondersteld dat 

voldoende effectieve alternatieven voor handen waren om stuifschade te voorkomen. De 

praktijk bleek echter weerbarstig. 

 

Voorstel LTO: 

Sta onder stringente voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest toe als antistuifdek.  

 

 

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. Tot op heden is deze motie niet uitgevoerd.  
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Vraag LTO: kunt u aangeven wat de stand zaken is omtrent de uitvoering van deze motie 

(voor de volledigheid: G. Verburg heeft deze motie toentertijd ontraden, nu wellicht een 

heroverweging mogelijk) 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Sta per 2014 jaarrond uitrijden van vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) 

op alle grondsoorten toe. 
- Benoem de dikke fractie uit mestverwerking in alle gevallen als vaste mest. De 

huidige definitie voor vaste mest is in sommige gevallen onhelder.   

 

Winterkoolzaad i.c.m. drijfmest op bouwland  
 

Vanaf 2012 mag in de maand augustus alleen drijfmest op bouwland worden aangewend als 

aansluitend een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende najaar bollen worden 

geplant.  

 

Voorstel LTO:  
- Met name voor de Groningse akkerbouwers zouden wij graag zien dat 

ook winterkoolzaad wordt toegestaan als aansluitende teelt. Winterkoolzaad vertoond 
qua teelt, groei en mineralenbehoefte grote overeenkomsten met groenbemesters als 
gele mosterd en bladrammenas. Toestaan van de teelt van winterkoolzaad na 
drijfmestaanwending in augustus is dus landbouwkundig wenselijk en 
stuit milieukundig niet op bezwaren. 

 

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.  

 

Voorstel LTO: 
- Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas en 

Raketblad (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding).   
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Bijlage 4: NVV Mineralenplan 
 
NVV mineralenplan 2015 
 
Aanleiding  

Er zal blijvende druk op de dierlijke mineralen blijven door aanscherping van normen en afname van 

hectares cultuurgrond in Nederland waardoor plaatsing van deze mineralen problematisch blijft. Elke 

vier jaar is het voor alle sectoren spannend of derogatie afkomt (ook risico rundveehouderij). 

Nederland blijft in huidige systeem, ongeacht welke keuze men als land maakt, erg afhankelijk van 

Brussel waarbij andere lidstaten het niet zullen nalaten om de concurrentiepositie van Nederland te 

verslechteren (voorbeeld is verschil aanwenden graas- en hokdierenmest).   

Verder is gebleken dat door de steeds wijzigende mestwetgeving de continuïteit in beleid en dus ook 

de markteffecten van dit beleid ver te zoeken zijn. Hierdoor konden ondernemers geen verantwoorde 

keuze maken. Ook is als gevolg daarvan erg veel geld de sector uitgevloeid naar partijen zoals 

intermediairs en handelaren terwijl dit geld gebruikt had kunnen worden voor structurele oplossingen.   

In de komende periode zal de overheid keuzes moeten maken met betrekking tot de afschaffing in 

2015 van het melkquotum en dierrechten (onder voorwaarde dat er sprake is van evenwicht op de 

mestmarkt) en de effecten hiervan op de mineralenproductie en afzet. Tegelijkertijd is er de laatste 

jaren steeds meer besef dat de fosfaatvoorraad in de wereld eindig is. Daardoor wordt niet alleen de 

waarde van fosfaat uit dierlijke mest steeds meer erkend, maar is dus ook in het kader van het voeden 

van de steeds groeiende wereldbevolking de mineralenkringloop van mondiaal belang.    

 

De varkenshouderij heeft als sector sinds 1998 het systeem van dierrechten. Dit systeem heeft zijn 

oorsprong vanuit de mestwetgeving. Beide zijn in de ogen van de NVV onlosmakelijk met elkaar 

verbonden waardoor men bij een wijziging van mineralenbeleid hiermee rekening moet houden. De 

overheid kan van een sector niet verlangen dat zij én een duur dierrechtensysteem in stand  houden 

én hoge mestafzetkosten hebben door oneerlijke (zoals verschil tussen mineralen producerende 

sectoren) wetgeving.  

 
De NVV vindt dat het nu tijd wordt voor fundamentele keuzes in het mineralendossier die in de 

wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden waardoor er wel meer continuïteit van 

beleid is en dus duidelijkheid voor de primaire ondernemers van alle mineralenproducerende 

sectoren. Daardoor kunnen deze bewust(er) keuzes maken voor hun bedrijf aangaande de 

mineralenafzet in de toekomst. Hierdoor kan er ook  gezorgd worden dat we als Nederland in 

de toekomst onze concurrentiepositie verbeteren. Op dit moment zijn de mestafzet- en 

dierrechtenkosten ten opzichte van andere landen buitenproportioneel. Dit moet in verhouding 

worden gebracht met de kosten in andere EU-lidstaten. 

Er is urgentie geboden en de varkenshouderij wil als sector nadrukkelijk haar 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

Voorwaarden die de NVV aan deze fundamentele keuzes stelt zijn: 

• Alle mineralenproducerende sectoren hebben gelijke spelregels omdat het gaat om de 
mineralenproductie in Nederland. 

• Aanpak mineralen en dierrechten dient integraal te zijn omdat deze onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. 

• Focus voor oplossing ligt in marktbenadering vanaf boerenerf. De ondernemer kan keuzes 
maken en wordt daarvoor beloond. Er zijn in het verleden te veel partijen rijk geworden vanuit 
dit dossier. 

• Betere marktwerking van kosten mineralenafzet op grond versus afzet producten vanuit de 
mestverwerking. Doordat de mineralenafzetkosten op grond en alternatieven altijd 
communicerende vaten zijn, moet er gezorgd worden voor prikkels richting meer rendabele en 
goedkopere verwerking. Daar ligt de oplossing. 

• Het toekomstige systeem moet robuuste en eenvoudig zijn. 
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Wat moet daarvoor gebeuren? 

• 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. 

 

En omdat een individuele ondernemer onmogelijk bovenstaande zaken kan bewerkstelligen, zullen er 

collectief zaken opgepakt dienen te worden. Collectief vanuit het gezamenlijk organiseren van zaken 

waaronder ook het financieel faciliteren en stimuleren. Het principe dient te zijn dat bedrijven die 

investeren in structurele oplossingen zoals vaste koppelingen in afzet op grond of zelf mestver- en 

-bewerking toepassen dienen te worden beloond. Maar ook is een gedragen en samenhangende wet- 

en regelgeving van belang waardoor niet alleen de controle en handhaving is gewaarborgd maar 

waardoor er ook sprake is van draagvlak en continuïteit.  

 

Blauwdruk mineralenplan NVV op hoofdlijnen: 

• Alle sectoren krijgen mineralenrechten op basis van fosfaat (of N). 

• Plan geldt voor alle sectoren. 

• Dienst Regelingen (DR) heeft productie en afzet op bedrijfsniveau in beeld. 

• 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. 

• DR heeft contracten voor verplichtingen in beeld. 

• 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 en eventueel gestimuleerd waardoor deze een opbrengst gaan krijgen 
of minder gaan kosten om af te zetten. Daardoor ontstaat een prikkel om te gaan meedoen 
omdat dit op den duur goedkoper wordt dan normale afzet.  

• Door systeem op basis van gehaltes af van m3-discussie 

• 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. Dat mineralenloket, waarin bedrijfsleven en overheid zijn vertegenwoordigd, dient  de 
volgende  zaken  te gaan oppakken c.q. ondersteunen: 
 monitoren mineralenstromen van zowel mineralenproductie als mineralengebruik in 

Nederland (landelijke mineralenmonitor); 
 ondersteunen, stimuleren en adviseren ij collectieve verwaarding van de producten uit 

mestver- en -bewerking; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij keuzes mestver/bewerkingssystemen; 
 adviseren/begeleiden ondernemers bij aanvragen vergunningen voor mestver- en 

-bewerkingssystemen; 
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 adviseren/begeleiden overheden die dergelijke vergunningaanvragen moeten beoordelen; 
 structureel overleg met overheden die bij vergunningverlening betrokken zijn;  
 ontsluiten en beschikbaar maken van kennis (zowel wetenschappelijk als praktisch) van 

mestver- en -bewerking; 
 eventueel jaarlijkse evaluatie en opstellen rapportage om de voortgang te monitoren en te 

beoordelen; 
 adviseren hoe belemmeringen opgeheven kunnen worden; 
 eventueel beoordelen of goede perspectiefvolle initiatieven (tijdelijke) financiële 

ondersteuning  behoeven 
 eventueel beoordelen of andere instrumenten, zoals overheidsheffing op 

fosfaatkunstmest, nodig zijn om een beter marktpositie voor mineralen uit dierlijke mest te 
verwerven; 

 algehele communicatie en voorlichting over mestver- en -bewerking . 
 het mineralenloket moet mag geen ambtelijk administratief gedrocht worden en dient dus 

niet groter te zijn dan strikt noodzakelijk  

• 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.  
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De NVV is ervan overtuigd dat alleen met bovenstaande aanpak het mineralendossier voor de 

toekomst voortvarend, samenhangend en oplossingsgericht opgepakt kan worden. De NVV wil 

hierover graag in gesprek met alle relevante partijen en is ook bereid haar verantwoordelijkheid op dit 

mineralendossier te nemen. 
 

 



Bijlage 1 (11-01-2011) 

 1 

Projectgroep omvang veehouderij - verslag overleg 20 december 2010 
 
Aanwezig:  

(vz. en vsl) 
 
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.  
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 (allen) 
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 Allen 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  en  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 /Allen 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: 

 
(vsl). 
 
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  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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 1 

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 
- )  
-  
- 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)  
- 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  
  

 
 

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. 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen
Datum: vrijdag 8 maart 2019 12:03:57
Bijlagen: 2010-06-28 Noodzaak sturing omvang veehouderij_versie 3.doc

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 28 juni 2010 15:15
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen

Bij deze. Opmerkingen  verwerkt. Daarnaast enkele aanvullingen van  in het juridische
deel.  had aantal algemene opmerkingen. Van  niks ontvangen. In geel heb ik in de tekst paar
discussiepunten opgenomen.

Voor morgen is het van belang:
= Hiaten op te sporen en taken te verdelen wie wat uitwerkt; = Na te denken over wat nu onze eindconclusie
wordt. In de projectgroep heb ik gesproken over drie opties (niet sturen op omvang, plafond instellen, plafond
instellen met mogelijkheid van actieve krimp). Die moeten denk ik benoemd worden. Maar wat zijn nu
belangrijkste argumenten voor en tegen? (zie tekstblokje in inleiding van  (geel omkaderd). n heeft
keuze al gemaakt maar de onderbouwing is subjectief).
= Planning

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: ma 28-6-2010 12:53
Aan: 
Onderwerp: RE: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen

En voetsteuntjes voor de fiets

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 28 juni 2010 12:42
Aan: 
Onderwerp: RE: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen

Ja. Moet  vandaag thuis houden met een drukverband om de enkel om deze weer even te laten wennen aan
belasting. Enkel is nog steeds bont en blauw. Hij mag vandaag nog niet teveel lopen. Dus veel t.v. kijken.
Morgen schop ik naar school (met een dosis paracetamol desnoods)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: ma 28-6-2010 12:33
Aan:
Onderwerp: RE: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen
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Gips eraf?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: maandag 28 juni 2010 12:31
Aan: 
Onderwerp: RE: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen

Ik moet opmerkingen van  nog verwerken. Daarna mail ik het.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: ma 28-6-2010 12:13
Aan: 
Onderwerp: Stand van zaken onze bijdrage voor volumemaatregelen voor morgen

Graag stand van zaken. Gaan we nog iets rondsturen? Er staat niets op de N-schijf onder volumemaatregelen zie
ik.

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



Inhoudsopgave 
 

1. SAMENVATTING ......................................................................................................................................................... 2 
 
2. INLEIDING .................................................................................................................................................................. 3 
 
3. MILIEUGEBRUIKSRUIMTE ........................................................................................................................................... 4 

3.1 Inleiding ............................................................................................................................................................... 4 
3.2 Mineralen ............................................................................................................................................................. 4 
3.3 Ammoniak ............................................................................................................................................................ 6 
3.4 Broeikasgassen ...................................................................................................................................................... 7 
3.5 Fijn stof ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
3.6 Conclusies ............................................................................................................................................................ 8 

 
4. DIERENWELZIJN EN OMVANG VEEHOUDERIJ ............................................................................................................ 9 

4.1  Ruimer leefoppervlak per dier .............................................................................................................................. 9 
4.2  Gebruik van stro .................................................................................................................................................. 9 
4.3 Buitenuitloop en weidegang ................................................................................................................................10 
4.4 Conclusies: ..........................................................................................................................................................10 

 
5. EFFECTEN VAN EEN KRIMP VAN DE NEDERLANDSE VEESTAPEL ..............................................................................12 

5.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten .............................................................................................................12 
5.2 Economische effecten ...........................................................................................................................................13 
5.3 Conclusies ...........................................................................................................................................................13 

 
6. LEGITIMERING BEPERKING OMVANG VEEHOUDERIJ ................................................................................................14 

6.1 Historie dierrechtenstelsel ...................................................................................................................................14 
6.2 Expiratie 2015 .....................................................................................................................................................15 
6.3 Periode na 2015 ...................................................................................................................................................15 

 
BIJLAGE 1: ECONOMISCH BELANG VEEHOUDERIJKETENS ............................................................................................17 

 
 

260a



1. Samenvatting 
De omvang van de veestapel heeft een grote invloed op de inspanningen die noodzakelijk zijn om binnen de 
geldende en toekomstige milieugebruiksruimte te blijven produceren. De huidige omvang van de veestapel 
wordt voor bijna 90% begrensd door het stelsel van dierrechten voor varkens en kippen en de 
melkquotering. Beide stelsels lopen per 1 januari 2015 ten einde. 
 
Bij een gelijkblijvende dierlijke productie kan met technische maatregelen (in theorie) een aanzienlijk deel 
van de emissies – zo niet alle - voorkomen worden. De vraagt dringt zich echter op of dit voldoende is, 
zowel ter realisatie van milieudoelen als vanuit  economisch (nationaal en bedrijf) en maatschappelijk 
oogpunt (dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, volksgezondheid).Daarnaast is de vraag relevant of vigerend 
milieubeleid in voldoende mate sturend is om het nemen van technische maatregelen af te dwingen en zo 
binnen de milieugebruiksruimte te produceren. Met andere woorden: is een plafond noodzakelijk? 
 
Ter realisatie van de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn zal in de komende 5 tot 10 jaar een verdere 
aanscherping van stikstof- en fosfaatgebruiksnormen noodzakelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat in de periode 
2015-2020 circa 60 tot 65 miljoen kilogram fosfaat (34 tot 37% nationale productie) buiten de Nederlandse 
landbouw moet worden afgezet1. In 2009 werd circa 40 miljoen kilgram fosfaat buiten de Nederlandse 
landbouw afgezet2. 
 
Nederland is in de onderhandelingen over het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2006-2009) met de 
Europese Commissie overeengekomen dat de nationale mestproductie, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat 
en stikstof, het niveau van 2002 niet zal overstijgen. Deze voorwaarde is opgenomen in het actieprogramma 
en de derogatiebeschikking en is voor de periode van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2010-2013) 
voortgezet. Naar verwachting zal de Europese Commissie deze voorwaarde ook aan toekomstige derogaties 
wensen te verbinden. In 2008 (definitieve cijfers) en 2009 (voorlopige cijfers) is het plafond voor fosfaat 
overschreden. 
 
Naar huidige inzichten zal voor ammoniak de NEC-doelstelling voor 2010 gehaald worden, maar die van 
2020 niet. Ook de ammoniakdepositie op de natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer 
ammoniakdepositie dan de kritische waarde die voor deze natuur opgesteld is3. 
 
De bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen bedraagt circa 11%. Deze bestaat 
voornamelijk uit methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 
landbouwgrond. De uitstoot van methaan is zeer beperkt te beïnvloeden door voermaatregelen en lift vooral 
mee op de verminderen van de uitstoot van ammoniak via stalmaatregelen. De verwachting is dat 
emissiebeperkende maatregelen de toename uitstoot van broeikasgassen bij een groei van de veestapel niet 
kan compenseren. 
 
P.M. 
 

                                                        
1 Uitgaande van een acceptatiegraad voor dierlijke mest van circa 95% in de melkveehouderij en 65% in de 
AT-sector. 
2 28 mln. export, 4 mln. verbranding, 7 mln. niet-landbouwbedrijven.  
3 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



2. Inleiding 
 
De veehouderij heeft nu reeds grote moeite om binnen haar milieugebruiksruimte te blijven. Milieudoelen 
op verschillende thema’s (mineralen, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof) zullen in de komende 5 tot 10 jaar 
verder aangescherpt worden. Met het afschaffen van de melkquotering per 2015 en de expiratie van het 
stelsel van dierrechten, ook per 2015, wordt de omvang van de veehouderij niet langer direct gereguleerd.  
 
Tot nu toe past de veehouderij met haar huidige omvang door inzet van veel techniek maar net binnen de 
haar toegemeten milieurandvoorwaarden. Randvoorwaarden die, onder meer vanwege EU-richtlijnen, 
verder aangescherpt zullen worden richting een maatschappelijk verantwoorde milieugebruiksruimte. De 
veehouderij kan kiezen voor een verdere groei van de veestapel met navenant kostbare inzet van techniek en 
gedetailleerde overheidsregulering. Of  zij kan kiezen voor een beperking van de omvang van de veestapel 
die het mogelijk maakt op een meer duurzame en ontspannen wijze te functioneren binnen dezelfde 
milieugebruiksruimte. 
 
Ook de overheid zal, als publieke hoeder van de milieugebruiksruimte, moeten overwegen hoe zij in de 
toekomst de milieuimpact van de nationale veehouderij wil sturen. Alleen het stellen van technische eisen 
op bedrijfsniveau houdt, gezien de huidige omvang van de nationale veehouderij, te veel risico’s op 
toekomstige overschrijding van de milieugebruiksruimte in. Slechts een combinatie van sturen op omvang 
en op techniek zal voldoende garanties bieden voor een blijvend duurzame nationale veehouderij [MvR: 
Gemarkeerde is aanvulling Johan. Past in mijn ogen niet in de inleiding omdat het al antwoord geeft op de 
vraag of er sturing op de omvang dient plaats te vinden].  
 
 



3. Milieugebruiksruimte 
 

3.1 Inleiding 
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.  
 
Voor deze analyse kijken we naar de milieugebruiksruimte die bepaald wordt door milieudoelen voor: 

• de mineralenbelasting door bemesting met dierlijke mest (stikstof en fosfaat); 
• de ammoniakuitstoot uit stallen, beweiding, opslag en aanwending van dierlijke mest; 
• de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas); 

 
Mineralen: Richting 2015 loopt het deel van de dierlijke mest dat ter beperking van de mineralenbelasting 
buiten de landbouw moet worden afgezet op van circa 23% naar circa 34 tot 37% (uitgedrukt in fosfaat). Dit 
zal met steeds hogere mestafzetkosten gepaard gaan indien er niet op tijd economisch haalbare nieuwe 
afzetmogelijkheden worden gerealiseerd. Dit zet de handhaving van het stelsel van gebruiksnormen en de 
uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn verder onder druk. Zie verder paragraaf 2.2. 
 
Ammoniak: De Milieubalans 2009 meldt dat het onzeker is of de totale ammoniakemissie uit dierlijke mest 
binnen de EU-doelen voor ammoniak voor 2010 blijft (NEC-plafond 2010). Deze doelen zullen in de 
toekomst aangescherpt worden. De huidige depositie van ammoniak op de meeste kwetsbare 
natuurgebieden in ons land (Natura 2000, WAV-gebieden)  is nog aanzienlijk hoger dan de kritische 
waarden die nodig zijn voor een duurzaam behoud en beheer van die gebieden. Dit zet de 
bedrijfsontwikkeling op vooral de melkveebedrijven in de zones rondom de kwetsbare natuurgebieden 
onder druk omdat er nog geen NH3-beperkende maatregelen beschikbaar zijn. Zie verder paragraaf 2.3. 
 
Broeikasgassen: De reductie van broeikasgassen in de landbouw heeft tot nu toe meegelift met het mestbeleid 
(minder lachgas uit bemeste landbouwgrond). De toekomstige verlaging zal ook moeten komen door 
reductie van methaanemissies uit mestopslagen en koeien. De daarvoor benodigde technieken zijn nog 
nauwelijks ontwikkeld en kostbaar. Zie verder paragraaf 2.4. 

3.2 Mineralen 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie fors 
gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte (nationale plaatsingsruimte) 
echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot aan mineralen op de 
Nederlandse markt en een toenemende druk op het mineralenbeleid. Ter realisatie van doelen uit de 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zal de bemesting in de komende 5 tot 10 jaar verder teruggebracht 
dienen te worden. De milieugebruiksruimte wordt hiermee kleiner. Dit heeft gevolgen voor de 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Als gevolg van met name de aanscherping van de 
fosfaatgebruiksnormen in de komende 5 tot 10 jaar zal de druk op het mineralenbeleid verder toenemen als 
er geen economisch haalbare (nieuwe) afzetkanalen worden gerealiseerd door het bedrijfsleven waarbij extra 
en substantiële hoeveelheden mineralen worden afgezet buiten de Nederlandse landbouw of naar de 



Nederlandse akkerbouwgronden. Bij het huidige productieniveau ontstaat er in 2020 ruwweg een overschot 
aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt van 60 tot 65 miljoen kg P2O5 (ter illustratie: de totale 
mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat). Dit betekent dat voor 34 tot 
37% van de nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te worden. 
Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 28 miljoen kg 
P2O5), verbranding (circa 4 miljoen kg P2O5) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (circa 7 miljoen kg P2O5).
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 ontvangen. 

De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken zwaar op 
de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een overschotsmarkt dan 
ook altijd forse druk op het systeem. Fraude loont in een overspannen mestmarkt waarbij afzetprijzen 
kunnen oplopen tot € 20,- per kuub (figuur 1). 

Hogere prijzen in 2006/2007 worden door de sector mede toegeschreven aan prijsafspraken van 
intermediairs om snel investeringen in AGR/GPS-apparatuur terug te willen verdienen.  

Figuur 1: Prijs afzet dierlijke mest voor de jaren 2005 t/m 2008 (bron: LEI-BIN) [nog aanvullen met 2009] 

De intensieve pluimveehouderij heeft voldoende alternatieven voor afzet van overschotsmest. De 
verwachting is dat deze sector in de komende 10 jaar haar volledige overschot kan afzetten in het buitenland 
of aan de pluimveemestverbranding4 (zeker als de geplande tweede installatie operationeel wordt). De 
melkveehouderij kan een groot deel van de eigen productie op eigen grond kwijt. Belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat de derogatie behouden blijft. Door de aanscherping van fosfaatgebruiksnormen zal het 
noodzakelijk blijken de N/P-verhouding van de mest omhoog te krijgen om tot een maximale benutting van 
de eigen mest te komen. Dit kan door voermaatregelen en/of mestscheiding. Een eventueel overschot zal zijn 
weg vinden op de nationale markt en vooral concurreren met varkensmest. De intensieve varkenshouderij 
zal de grootste moeite hebben om overschotsmest af te zetten. Derogatiebedrijven nemen geen tot weinig 
varkensmest af. De varkenshouderij is afhankelijk van plaatsingsruimte in de AT-sector. Op zand wordt de 
ruimte die de gebruiksnorm dierlijke mest biedt redelijk tot goed benut, op klei is dit niet het geval (figuur 
2). De varkenshouderij zal, met dalende gebruiksnormen, alternatieve afzetkanalen dienen te vinden zowel 
binnen (akkerbouw) als buiten de Nederlandse landbouw. 

In 2009 en 2010 is de export van varkensmest fors toegenomen [hoeveel?]. Onduidelijk is op dit moment 
hoeveel van de geëxporteerde varkensmest voldoet aan de eisen van Verordening 2003/2003 (hygiëniseren). 
De weerstand, vooral bij Duitse overheden, tegen de massale import van varkensmest uit Nederland is 
groeiende. Angst voor import van dierziekten en ontwrichting van de eigen (mest)markt lijkt groot. Een 
aantal Duitse Deelstaten denkt aan het stellen van aanvullende eisen aan geïmporteerde Nederlandse 
varkensmest. Vraag is wat het effect is van aanvullende hygiëne-eisen voor de export van bewerkte 
varkensmest [vraag : Hoe hard zijn deze geluiden. Antwoord: Hard. Ondermeer brieven van Duitse 
deelstaten en mondelinge mededelingen in overleggen tussen NL (AID/DR) en Duitsland]. 

Figuur 2: Benutting van plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat in dierlijke 
mest in 2007 (bron: CBS) : Wat te doen met deze kaartjes? Onduidelijkheid over wijze van berekenen 
‘benutting’ is nog steeds niet opgelost] 

Samenvattend: 
• Bij gelijkblijvend mestproductie en dalende milieugebruiksruimte (strengere bemestingsnormen) groeit

het overschot op de Nederlandse markt van 40 miljoen kilogram in 2009 (23% van de huidige nationale

4 De daling van de afzetprijs voor pluimveemest in 2008 wordt toegeschreven aan de start van de 
pluimveemestverbranding op de Moerdijk. 
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fosfaatproductie in de veehouderij) naar 60 tot 65 miljoen kilogram fosfaat in 2020 (34 tot 37% van de 
huidige nationale fosfaatproductie in de veehouderij); 

• De afzet buiten de Nederlandse landbouw bedroeg in 2009 circa 40 miljoen kilogram fosfaat; 
• De pluimveehouderij en melkveehouderij hebben waarschijnlijk voldoende afzetmogelijkheden voor 

overschotsmest. De varkenshouderij zal nieuwe afzetkanalen moeten aanboren, zowel binnen als buiten 
Nederland; 

• De export van varkensmest staat onder druk. Duitsland denkt aan het stellen van aanvullende eisen. 

3.3 Ammoniak 
Het Nederlandse ammoniakbeleid wordt bepaald door een bindende EU-doelstelling voor de 
ammoniakemissie in 2010 (NEC-doelstelling5), die voor de landbouw leidt tot een ammoniakplafond van 114 
kton. Deze doelstelling is  een internationaal overeengekomen  tussendoel op basis van het nu maximaal 
haalbare. Voor de lange termijn geldt nationaal de ecologisch bepaalde doelstelling van het NMP4. Om tot 
een adequate bescherming van de natuurgebieden te komen zou uiteindelijk de nationale emissie in 2030 tot 
30 á 55 kton omlaag moeten. Daarnaast geldt gebiedsgericht depositiebeleid om de invloed van bronnen van 
ammoniak dichtbij kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000, WAV-gebieden) te reduceren. 
 
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 grootste bijdrage (60-70% reductie) levert emissiearme bemesting. De ammoniakemissie die 
samenhangt met de mestproductie van melkvee (inclusief het jongvee) is het meest afgenomen van alle 
diercategorieën (Figuur 2). Toch vormt de melkveehouderij nog de grootste bron van ammoniak. De 
emissies tijdens beweiding zijn sterk gedaald. Dat komt doordat het aantal koeien tot 2008 is afgenomen, 
maar vooral omdat koeien minder in de wei staan of zelfs permanent op stal worden gehouden. De toename 
van de veestapel in 2008 komt niet tot uiting in een stijging van de ammoniakemissie. Dat komt omdat de 
afname van de ammoniakemissie, door het in 2008 ingegane verbod om dierlijke mest op bouwland in twee 
werkgangen uit te rijden, groter is dan de toename bij de stal- en weide-emissie door de grotere veestapel6. 
 
Met de reeds aangekondigde en in gang gezette verruiming van het melkquotum tot 2015 (‘zachte landing’ ) 
zal de melkveehouderij in 2015 circa 8% zijn gegroeid ten opzichte van…. In 2015 zal daarmee de 
ammoniakemissie in Nederland naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan de NEC-doelstelling voor 2010. 
Naar verwachting zal voor 2020 een strengere NEC-doelstelling worden opgelegd. Deze NEC-doelstelling 
zal bij huidig beleid en de huidige stand der techniek niet worden gerealiseerd als de melkveehouderij 10% 
of meer groeit richting 2020. Toch zal de ammoniakemissie voor de totale landbouwsector licht dalen. Dit is 
te danken aan de emissiearme huisvesting die wordt toegepast in de varkens- en pluimveehouderij. De 
conclusie voor wat betreft ammoniak is dan ook dat de NEC doelstellingen voor 2010 gehaald zullen worden 
maar dat bij een te verwachten aanscherping van het NEC-plafond voor 2020 realisatie in gedrang komt. 
Ook de ammoniakdepositie op de natuur zal dan te hoog zijn: circa 70% van de natuur krijgt meer 
ammoniakdepositie dan de kritische waarde die voor deze natuur opgesteld is7. [deze alinea aanvullen met 
recenter materiaal. Ondermeer studie i.h.k.v. de motie Polderman] 
 
Relevante doelen Ammoniak: 
• NEC 2010: 128 kton (totaal) (aandeel landbouw +/- 114 kton) 
• NEC 2020: nog vast te stellen 
• Maximale depositie Natura2000: nog vast te stellen   
 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Landbouwhuisdieren - 
rundvee 

134.300.000 92.930.000 69.220.000 58.300.000 56.420.000 58.140.000 58.470.000 

                                                        
5 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 
6 Milieubalans 2009, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), september 2009, PBL-publicatienummer 
500081015 
7 CLM, Afschaffing zuivelquotering; Analyse van de milieueffecten, CLM 684-2008, Culemborg, september 
2008. 



Landbouwhuisdieren - 
varkens 

68.320.000 52.420.000 38.160.000 32.820.000 35.080.000 35.850.000 30.970.000 

Landbouwhuisdieren - 
pluimvee 

21.070.000 20.680.000 20.770.000 17.010.000 15.040.000 14.220.000 16.250.000 

Kunstmest 13.510.000 12.820.000 11.110.000 11.870.000 13.250.000 12.000.000 12.000.000 
Landbouwhuisdieren - 
overige dieren 

623.1 886.8 1.027.000 1.152.000 1.100.000 1.151.000 1.243.000 

Landbouwbedrijven 
(SBI:0) 

    27.71 30.59 27.61 29.31 29.31 

Landbouw - totaal 237.800.000 179.700.000 140.300.000 121.200.000 120.900.000 121.400.000 119.000.000 
 
Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen nodig. 
Vooral in de melkveehouderij zal de ammoniakemissie omlaag moeten. Maatregelen in de melkveehouderij 
kunnen botsen met doelstellingen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De huidige melkveestallen worden 
beter geventileerd dan vroeger. Ventilatie is goed voor het welzijn van de koeien, maar slecht 
voor de ammoniakemissie. Om de ammoniakdoelstellingen te realiseren kan het noodzakelijk zijn om meer 
koeien voor een langere periode per jaar (of permanent) op stal te houden en verdergaande 
ammoniakmaatregelen aan koeienstallen voor te schrijven. Dit gaat in tegen de maatschappelijke behoefte 
van ‘koe in de wei’. Dilemma is: bij verdergaande ammoniakeisen aan stallen worden de stallen duurder en 
zal melkveesector gaan intensiveren om bij lagere melkprijzen na het wegvallen van GLB-
marktbeschermende maatregelen concurrerend te kunnen blijven. Dit bemoeilijkt weidegang. 

3.4 Broeikasgassen 
In het kader van het programma Schoon en Zuinig heeft het kabinet zich voorgenomen om: 
• De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 tot 30% te verminderen vergeleken met 1990 (afhankelijk 

van internationale ontwikkelingen). 
• Het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  
• Het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale 

energiegebruik.  
Internationaal is Nederland, via het Kyoto-protocol verplicht om de broeikasgassen in 2012 met 6 procent te 
verminderen (t.o.v. niveau 1990). De Milieubalans 2009 meldt dat de Nederlandse landbouw voor 11 % 
bijdraagt aan de nationale broeikasgasemissie. Voor de veehouderij gaat het daarbij vooral om de overige 
broeikasgassen methaan (uit mestopslag en fermentatie in koeienmagen) en lachgas uit bemeste 
landbouwgrond. Er zijn geen aparte verplichte beleidsdoelen voor de reductie van broeikasgassen uit de 
landbouw. Wel heeft de overheid op vrijwillige basis in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
afspraken gemaakt met de sector die neer komen op het realiseren van een evenredige bijdrage door de 
landbouw aan de beleidsdoelen van het programma Schoon en Zuinig. 
 
De totale broeikasgasemissie uit de landbouw was in 2006 met 18% gedaald ten opzichte van het 
referentiejaar 1990. Deze reductie is vooral een gevolg van een lagere lachgasemissie uit bemeste bodems als 
gevolg van het aangescherpte mestbeleid. De methaanemissie is slechts met enkele procenten gedaald als 
gevolg van minder vee. De verdere verlaging van methaanemissies is afhankelijk van de wijze waarop (de 
mestopslagen bij) stallen worden ingericht en van het beïnvloeden van pensfermentatie bij koeien. Het eerste 
zal gedeeltelijk mee kunnen liften met maatregelen om ammoniakemissies uit stallen te verminderen. Het 
beïnvloeden van pensfermentatie vergt aangepast veevoer. Met techniek is nog veel mogelijk als er de juiste 
prikkels komen. Broeikasgasbeleid is nog in opbouw: er zijn nog geen broeikasdoelstellingen voor de 
landbouw/veehouderij en er heeft nog geen vertaling plaatsgevonden naar bedrijfsgerichte normen. Aanpak 
vanuit de overheid tot nu toe is gericht op onderzoek/innovaties ontwikkelen, stimuleringsbeleid en op 
vrijwillige basis (via convenant Schoon en Zuinig). Overigens is ten opzichte van de andere sectoren de land- 
en tuinbouw sector het verst gevorderd tot op heden. 
 
De veehouderij is zich pas sinds kort bewust aan het worden van hun rol in het klimaatvraagstuk. Om deze 
bewustwording te bevorderen en om de ontwikkeling van maatregelen te bevorderen is er het Reductieplan 
Overige Broeikasgassen. Hiermee is het klimaatbeleid voor de veehouderij duidelijk nog in de startfase. 
 



In de CLM-studie naar de gevolgen van het wegvallen van het melkquotum is ingeschat dat de 
broeikasgasemissies uit de melkveehouderij in 2015 ten opzichte van de huidige emissie nog niet 
substantieel verminderd zullen zijn. De bereikte reducties zullen ongeveer te niet worden gedaan door de 
emissieverhoging als gevolg van de ingeschatte 8% groei van de melkveestapel. [aanvullen met Polderman] 

3.5 Conclusies 
 
 



4. Dierenwelzijn en omvang veehouderij 
 
In hoofdlijnen gaat het bij het dierenwelzijnsbeleid om drie maatregelen die gericht zijn op het beter 
tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften en gedrag van de dieren: 
1. het vergroten van het leefoppervlak van de dieren in de stallen (meer ruimte); 
2. het gebruik van stro als afleidingsmateriaal om te kunnen wroeten en scharrelen;  
3. het bieden van de mogelijkheden van buitenuitloop en weidegang. 

4.1  Ruimer leefoppervlak per dier 
Verwacht wordt dat de eisen voor het leefoppervlak van de dieren de komende jaren worden aangescherpt, 
ofwel via EU- of nationale wetgeving of via marktwerking (diervriendelijke producten die voldoen aan de 
bovenwettelijke welzijnseisen van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming).  
 
Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat in de huidige stallen minder dieren gehouden zullen kunnen 
worden. De wet- en regelgeving is voor de grote veehouderijsectoren verschillend: 
• melkvee:  AMvB-welzijn melkveehouderij is in voorbereiding. Bevat o.a. ruimere 

leefoppervlaktenormen. 
• varkens:  per 2013 is in heel de EU voor dragende fokzeugen de groepshuisvesting verplicht, betekent 

o.a. meer leefoppervlak per dier. Voor vleesvarkens gaat NL, in afwijking van de EU, de 
leefoppervlaktenorm per 2013 licht aanscherpen; verdere aanscherping zal plaatsvinden in afwachting 
van de aanpassing van de Europese welzijnsrichtlijn voor varkens (voorzien in 2014 met waarschijnlijk 
ruime overgangstermijnen). 

• Pluimvee:  de leefoppervlakte per legkip neemt per 2012 toe door het verbod op de legbatterij. Voor de 
alternatieve systemen (scharrel, vrije uitloop, biologisch) gelden Europese normen voor de 
leefoppervlakte, die strenger zijn dan van de kooien. Voor vleeskuikens treedt eind 2010 de Europese 
welzijnsrichtlijn in werking. De gemiddelde bezetting moet dan terug van 45 kg/m2 naar maximaal 42 
kg/m2. 

Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 
uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok).  
 
Daarnaast is er een toenemende tendens dat supermarkten, foodservice en cateraars, inspelend op de 
consumentenvraag en hun streven zich te onderscheiden, in toenemende mate vragen om dierlijke 
producten met extra welzijnsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen met een 
meerprijs voor de gemaakte meerkosten. Deze eisen hebben o.a. betrekking op een grotere leefruimte voor 
de dieren. Voorbeelden zijn het 1-ster varkensvlees dat medio 2011 in alle AH-winkels het gangbare 
varkensvlees zal vervangen; de sterke groei van de afzet van scharrelpluimveevlees bij AH en andere 
retailers. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal dit ertoe leiden dat er in een deel van de huidige stallen 
minder dieren gehouden worden.  
 
Een tweede gevolg van ruimere leefoppervlaktenormen is dat het NH3-emissie per dierplaats toeneemt. In 
de gesloten stalsystemen van de varkens- en de pluimveehouderij betekent dit dat er verdergaande 
maatregelen moeten worden genomen om binnen de normen van het Besluit ammoniak huisvesting te 
blijven: toepassen van luchtwassers op een groter deel van het varkensbedrijf (saldering) en verdergaande 
mestdroogtechnieken in de pluimveehouderij.  
In de melkveehouderij wordt vrij algemeen (80%) weidegang toegepast. In de weide treedt een lagere NH3-
emissie op dan bij de huidige stalsystemen. Winst zal moeten worden geboekt bij de stalsystemen, maar dan 
ontstaat het dilemma van de weidegangemissie.  

4.2  Gebruik van stro 
Ten algemene leidt het gebruik van stro/strooisel tot een grotere emissie van fijn stof. De grootste 
knelpunten liggen hier in de pluimveesector. Technieken zijn in voorbereiding en gereed voor introductie en 
uittesten in de praktijk. In de varkenssector biedt het gebruik van gecombineerde luchtwassers 
mogelijkheden om fijn stof emissies terug te brengen. 



4.3 Buitenuitloop en weidegang 
Vanuit een oogpunt van imago, maatschappelijk draagvlak en wellicht dierenwelzijn is er een toenemende 
tendens om dieren ook deels buiten te houden en weidegang te bieden. Deze ontwikkeling wordt vooral 
vanuit de markt aangestuurd (duurzame marktsegmenten met Beter Leven kenmerk van de 
Dierenbescherming). Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de ammoniak- en geuremissies toenemen en 
dat het moeilijker wordt om te voldoen aan de wettelijke emissienormen per dierplaats. De situatie is 
verschillend voor de varkens- en pluimveehouderij. In de varkenshouderij worden, behalve in de 
biologische varkenshouderij, nauwelijks varkens buiten gehouden. Vanwege de gezondheidsrisico’s en de 
grotere milieu-emissies wordt hier de komende jaren geen grote ontwikkeling verwacht. De sector zal vooral 
zoeken naar welzijnsverbeterende maatregelen in gesloten maar transparante stalsystemen (daglicht, veel 
glas etc.). 
 
In de pluimveehouderij is het houden van kippen in de buitenuitloop (overdekte uitloop of vrije uitloop) al 
meer ingeburgerd. De gezondheidsrisico’s (risico op besmetting met vogelgriep) blijven bestaan en worden 
kritisch gevolgd door de sector. Milieutechnisch gezien levert de buitenuitloop op pluimveebedrijven 
nauwelijks een bijdrage. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) (mei 2009) is vastgelegd dat bij het 
toetsen van milieuvergunningen voor pluimveebedrijven met een vrije of overdekte uitloop de 
ammoniakemissie uit deze uitloop verwaarloosbaar klein is en dat hiermee geen rekening hoeft te worden 
gehouden. Vanuit milieuoogpunt is er geen belemmering voor het houden van kippen in een uitloop. 
In de melkveehouderij wordt weidegang nog steeds vrij algemeen toegepast. 
 
Beweiding heeft een aantal effecten op het milieu. Minder beweiding leidt tot lagere mineralenverliezen en 
lagere mineralenoverschotten, met name voor stikstof, maar ook voor fosfaat. Het belangrijkste verschil 
tussen beweiding en het gehele jaar opstallen is de plaats waar de mest en urine terechtkomen: deels in de 
weide of alles in de stal. In de weide deponeert het vee mest en urine met een grote hoeveelheid op een klein 
oppervlak (puntbelasting), waardoor de mineralen hier niet of in ieder geval niet op korte termijn benut 
kunnen worden en de kans op verliezen groter is. Mest en urine opgevangen in de stal kan men als meststof 
gebruiken. De mineralen kunnen dan beter benut worden en de aanvoer van (kunst)meststoffen kan 
verkleind worden bij een gelijkblijvende opbrengst. Bij volledig opstallen kan op deze wijze de aanvoer van 
stikstof met circa 50 kg per ha per jaar dalen. Daarnaast heeft beweiding effect op de vorm van de 
stikstofverliezen. Bij beweiding vindt meer nitraatuitspoeling en denitrificatie plaats en is ook de emissie van 
lachgas groter, terwijl bij het opvangen van mest en urine in de stal en het uitrijden de vervluchtiging van 
ammoniak groter is. Afhankelijk van de ruwvoervoorziening op een bedrijf en van de gemaakte keuzen bij 
de uitvoering van het beweidingsysteem kan het effect van beperking van de beweiding op de totale 
stikstofverliezen per geval sterk verschillen. Algemeen geldt dat een beperking van de beweiding altijd de 
mogelijkheid biedt tot verlaging van de totale stikstofverliezen8. 
 
De laatste jaren stabiliseert de volledige of gedeeltelijke weidegang zich op 80% (strookt niet met gegevens 
LEI! Zie tabel 1). Schaalvergroting kan aanleiding zijn om af te zien van weidegang. Sinds een aantal jaren 
fungeert de Stichting Weidegang (waarin diverse ketenpartijen en de dierenbescherming zijn 
vertegenwoordigd) als pleitbezorger en stimulator van weidegang. 
 
Beweidingssysteem (% koeien) 2006 2007 2008 
Koeien volledig op stal 20 23 30 
Beperkte weidegang 57 55 51 
Onbeperkte weidegang 23 22 19 
Tabel 1: Ontwikkeling weidegang 2006-2008 (bron: LEI-Binternet) 
   

4.4 Conclusies: 
• Bij het aanscherpen van de leefruimtenormen per dier zullen er minder dieren binnen de huidige stallen 

gehouden kunnen worden. 
• Om het huidige aantal dieren te kunnen blijven houden, zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 

uitbreiding van de stalcapaciteit binnen de randvoorwaarden van het milieubeleid (ammoniak, geur, fijn 
                                                        
8 ASG, Weidegang in beweging, PraktijkRapport Rundvee 81, november 2005 



stof) en het ruimtelijk ordeningsbeleid (locaties, omvang bouwblok). De mate waarin dat zal optreden is 
afhankelijk van marktperspectieven en de aanwezige financieringscapaciteit.  

• Voor de intensieve veehouderij zijn de technieken aanwezig en worden deze ook toegepast om de extra 
milieu-emissies per dierplaats bij een grotere leefoppervlakte binnen de wettelijke normen te houden 
(luchtwassers varkenshouderij, droogtechnieken pluimveehouderij). Voor de melkveehouderij zijn deze 
technieken nog maar zeer beperkt, en vooralsnog met dierenwelzijnsnadelen, beschikbaar. 

• Vanwege de gezondheidsrisico’s zal er naar verwachting geen grote ontwikkeling zijn naar 
buitenuitloop voor varkens. Voor pluimvee zijn er geen belemmeringen vanuit milieuoogpunt voor het 
houden van kippen in een uitloop. Uit oogpunt van maatschappelijk draagvlak scoort weidegang van 
melkvee zeer positief en draagt op diverse punten bij aan een verhoogd dierenwelzijn. Op termijn kan 
door het voorschrijven van NH3-beperkende maatregelen in melkveestallen stalhuisvesting leiden tot 
een lagere NH3-emissie dan weidegang.  



5. Effecten van een krimp van de Nederlandse veestapel 

5.1 Buitenlandse milieu- en ruimte-effecten 
In discussies over een eventuele krimp van de Nederlandse veestapel wordt regelmatig de vraag gesteld of 
we op niet hiermee de ongewenste effecten van onze veehouderij naar het buitenland exporteren (‘eigen 
stoepje schoonvegen”). Deze paragraaf verkent een aantal overwegingen die in deze discussie gehanteerd 
kunnen worden. De tekst is deels gebaseerd op een PBL-LEI-onderzoek uit 2007 van het door Milieudefensie 
bij de Tweede Kamer ingediende burgerinitiatief “Stop fout vlees”. Hierbij stelde Milieudefensie voor om de 
Nederlandse intensieve veehouderij te halveren. 
 
Die hieronder opgesomde overwegingen richten zich op  de buitenlandse milieu- en ruimte-effecten van een 
beperking van de Nederlandse veestapel. Overwegingen: 
• Bij een gelijkblijvende vraag naar vlees en zuivel zal een krimp  van de Nederlandse veestapel altijd 

leiden tot een groei van veehouderij elders. Aangezien de Nederlandse veehouderij zich vrijwel 
uitsluitend richt op de West-Europese markt, zal die verplaatsing van de productie zich vrijwel geheel 
richten op West-Europa. 

• De lokale emissies van stikstof, fosfaat en ammoniak zullen met de productie meeverhuizen. Echter , die 
emissies zijn voor wat hun ecologische gevolgen gebonden aan Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn 
Water,Nitraatrichtlijn,  Natura 2000). Terwijl het realiseren van de met deze richtlijnen gewenste 
milieukwaliteit vanwege de hoge veedichtheid in ons land moeilijk is, is dat in veel andere EU-regio’s 
makkelijker. Daarnaast geldt voor de grotere bedrijven overal de IPPC-richtlijn, die toepassing van ‘best 
beschikbare’ emissiereductietechnieken voorschrijft. Overigens zal ook in de andere EU-lidstaten evt. 
uitbreiding met name plaatsvinden in regio’s waar nu ook al veel intensieve veehouderij zit en waar ook 
stringente milieueisen gelden (zie bijv. Povlakte Italie, Noordrein westfalen, Niedersachsen (vechta). 

• [Opmerking  “ Deze hele passage vind ik zeer ver gezocht. Mijn beeld over soja gebruik in NL is 

juist een heel andere.Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de 

grondstoffen van het veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge 

bijproducten). De rest bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals 

soja. Een wijd verbreid misverstand is verder dat de granen die in het veevoer worden verwerkt 

concurreren met granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en 

de watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet 

geschikt voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is 

derhalve gericht op de productie van veevoergranen. De situatie ligt veel gecompliceerder en 

genuanceerder. Schrappen wat mij betreft”]. Ten opzichte van andere Europese landen gebruikt de 

Nederlandse veehouderij meer soja per kg product (ca 20% meer dan Europees gemiddeld).  Een 

verplaatsing van Nederlandse veehouderij naar elders in Europa zal daardoor een beperkte verlaging  
van het Europees gebruik van soja tot gevolg hebben. Dit leidt tot een kleiner ruimtebeslag in de 
sojaproducerende landen. Echter in Europa leidt het tot extra ruimtebeslag voor veevoerproductie. Of 
dit per saldo voor het ruimtegebruik gunstig uitpakt hangt af van de keuze van voedergewassen. 
Vooralsnog is soja qua ruimtegebruik een relatief efficiënt gewas. Tegelijkertijd draagt het wel bij aan de 
doelstelling om veehouderij meer te baseren op regionale West-Europese voer-mest kringlopen. Tevens 
is het voor de EU makkelijker om duurzaamheid te realiseren bij in Europa geproduceerd veevoer dan 
bij veevoer uit andere delen van de wereld. 

• Met een verplaatsing van de veehouderij verhuizen ook de aan veehouderij verbonden 
broeikasgasemissies mee. Voor Nederland draagt dit bij aan het realiseren van het nationale plafond 
voor deze emissies. Aangezien andere EU-landen ook gebonden zijn aan nationale quota, zullen zij de 
extra emissie moeten compenseren met extra maatregelen binnen de veehouderij of in andere sectoren. 

• Nederland heeft vanuit mondiaal perspectief gezien een veehouderij met een uitzonderlijk hoge 
productie-efficiency (veel productie per kg veevoer) en milieuefficiency (weinig emissies per kg 
product). Verplaatsing van deze veehouderij  naar minder efficiënte regio’s zou daarom tot meer 
ruimtebeslag en meer milieuemissies kunnen leiden, terwijl juist vanwege de groeiende vraag naar 
voedsel gestreefd wordt naar een mondiale landbouw die efficiënter met ruimte en milieu omgaat.  
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5.2 Economische effecten 
In opdracht van het ministerie van VROM heeft het LEI een studie (quick scan) verricht naar de 
(sociaal)economische effecten van een krimp van de veehouderijsector9. De twee vragen die in deze studie 
aan de orde kwamen waren: 
1. Welke productiebeperking moet gerealiseerd worden om tot een evenwicht op de mestmarkt te komen; 
2. Welke stakeholders hebben economisch voordeel en welke hebben een economisch nadeel bij een 

krimp. 
 
Onder evenwicht op de mestmarkt werd in deze studie verstaan een mestproductie waarbij alle rundvee- en 
alle varkensmest nationaal geplaatst kan worden. Voor pluimveemest zijn voldoende afzetkanalen 
beschikbaar (export, verbranding) zodat het voor deze sector niet noodzakelijk is om nationaal alle mest te 
kunnen plaatsen. Volgesn LEI is er, op basis van de huidige inzichten, in de periode 2015-2020 geen 
afzetruimte voor 50 miljoen kilogram stikstof en 21 miljoen kilogram fosfaat uit rundvee- en varkensmest. 
LEI heeft twee scenario’s onderzocht: 
1. Krimpscenario A: Een proportionele krimp in verschillende diercategoriën waarbij de handel in 

fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde regio is toegestaan; 
2. Krimpscenario B: Een productiebeperking door het instellen van een plafond voor de productie van N/P 

waarbij de handel in fosfaatproductierechten tussen diercategoriën binnen een sector binnen dezelfde 
regio is toegestaan. 

 
In scenario A is een proportionele krimp van van de veestapel van 19,5% noodzakelijk om evenwicht op de 
mestmarkt te krijgen. In scenario B gaat om een krimp van 12% in het aantal melk- en kalfkoeien, 30% in het 
aantal fokvarkens en 35% in het aantal vleesvarkens. 
 
Het totale saldo uit de akkerbouw en veehouderij daalt in scenario A mogelijk met 15% ofwel € 725 miljoen 
en in scenario B mogelijk met 8% ofwel € 372 miljoen. De verschillen per sector zijn groot. Scenario A is 
vooral nadeling voor de melkveehouderij en de vleeskalverenhouderij omdat in dit scenario fosfaatquota 
niet verhandelbaar zijn tussen sectoren. Scenario B is vooral voor de vleesvarkenshouderij ongustig gezien 
de relatief hoge prijs voor fosfaatquota. De akkerbouw loopt vooral inkomsten mis uit mestacceptatie 
waardoor het saldo in beide scenario met circa 4% ofwel € 60 miljoen daalt. In de studie is niet gekeken naar 
het effect van een krimp van de veestapel op mogelijke besparingen op milieu-investering op de thema’s 
ammoniak, broeikasgassen en fijn stof. 
 
In scenario A daalt het inkomen van een melkveebedrijf met gemiddeld € 12.800,- en in scenario B met € 
5.300,-. In scenario A daalt het aantal arbeidsplaatsen in de keten en onder stakeholders met maximaal 39.000 
(waarvan 7.000 in de primaire sector). De netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 2,3 miljard. In 
scenario B daalt het aantal arbeidsplaatsen met maximaal 32.000 (waarvan 5.000 in de primaire sector). De 
netto toegevoegde waarde daalt met maximaal € 1,9 miljard. In deze uitkomst is nog geen rekening 
gehouden met de inventiviteit van de toeleverende en verwerkende bedrijven, waar het gaat om het vinden 
van alternatieve activiteiten en grondstofleveranciers. 

5.3 Conclusies 

                                                        
9 LEI, Economische gevolgen van een krimp van de veestapel; Quick scan naar winnaars en verliezers, LEI-
rapport 2010-010, maart 2010. 



6. Legitimering beperking omvang veehouderij 

6.1 Historie dierrechtenstelsel 
Het dierrechtenstelsel dat momenteel in de Meststoffenwet is opgenomen, is stapsgewijs geïntroduceerd. 
 
De eerste stap bestond uit de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen van 1985. Met die wet 
werden voor het eerst beperkingen gesteld aan de productie van mest. In de memorie van toelichting10 werd 
de reden daarvoor aangegeven: Indien niet tot de voorgestelde maatregelen wordt gekomen zal de omvang van de 
mestproblematiek, welke inmiddels reeds onaanvaardbare vormen heeft aangenomen, nog verder toenemen. Genoemd 
kunnen worden ophoging van mineralen en zware metalen in de bodem en verontreiniging van het grondwater (p.8). 
Primair een mineralen- en zware metalenprobleem dus. Met de introductie van de nieuwe Meststoffenwet in 
1987 werd de regeling van mestproductierechten, door middel van een (tweede) nota van wijziging11, 
overgeheveld naar die wet. [Opmerking  nog uitbreiden met tekst over deze samenvoeging en 
uitbreiding tot andere diersoorten]. 
 
De tweede stap was de introductie van varkensrechten in 1998 met de Wet herstructurering varkenshouderij 
(Whv). De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel was de uitbraak van klassieke varkenspest in 
1997. In een brief van 10 juli 199712 ging de toenmalige minister van LNV, Van Aartsen, in op de n.a.v. deze 
varkenspest noodzakelijk gebleken herstructurering van de varkenshouderij. Daarbij werd een aantal 
maatregelen aangekondigd om de varkenshouderij te herstructureren op het gebied van dierenwelzijn, 
diergezondheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste maatregel was de introductie van een 
stelsel van varkensrechten. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Whv13 werd nader 
ingegaan op de doelstellingen van de introductie: De maximering van het aantal varkens door invoering van een 
systeem van varkensrechten dient ter verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van het milieu. Daarbij draagt 
het stelsel overigens bij aan een – versnelde – realisatie van aangescherpt beleid op het vlak van dierenwelzijn (p. 3). 
Primair milieu dus, en secundair dierenwelzijn. De milieudoelstelling werd nog gepreciseerd: Het in het 
onderhavige wetsvoorstel neergelegde stelsel van varkensrechten, houdende een maximering van de aantallen varkens 
die op de bedrijven worden gehouden, dient primair om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en 
handhaving van de aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen naar het milieu in het 
kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (p. 3-4). Verder werd een verbinding gelegd met 
ammoniak: bedrijven die varkensrechten verwe[r]ven zullen direct moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor 
stallen, welke worden gesteld krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij (p. 5).  
 
De derde stap bestond uit de introductie van pluimveerechten in de Meststoffenwet in 2001. Hiermee werd 
een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag 
worden gehouden. Dit plafond kwam voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. In de 
memorie van toelichting14 werd daarvoor de volgende reden opgegeven: De met deze groei [van de 
pluimveestapel] gepaard gaande toename van de mestproductie vormt een bedreiging voor de realisatie van de nationale 
doelstellingen in het kader van het mestbeleid, zoals deze zijn neergelegd in de Integrale Notitie mesten ammoniakbeleid 
(kamerstukken II, 1995/96, 24 445, nr. 1; hierna: Integrale Notitie). Zij vormt daarnaast een bedreiging voor de 
effectuering van de doelstellingen van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 
december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 
375), de zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn. 
 
De vierde stap ten slotte was de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en 
intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij 
(vereenvoudiging productierechten)15. Met deze wet werden de drie stelsels van productierechten 
(varkensrechten in de Whv, pluimveerechten in de Meststoffenwet en ‘overige’ productierechten eveneens 
                                                        
10 Kamerstukken II 1984/85, 18 695, nr. 3. 
11 Kamerstukken II 1985/86, 18 271, nr. 11. 
12 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
13 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3. 
14 Kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 3. 
15 Staatsblad 2005, nr. 480. 
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in de Meststoffenwet) samengevoegd en vereenvoudigd. Voortaan zou er nog één stelsel van varkens- en 
pluimveerechten bestaan, opgenomen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel moest mede in het licht 
worden gezien van de invoering van een stelsel van gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat en stikstof 
in de Meststoffenwet per 1 januari 2006. De memorie van toelichting16 meldde daarover het volgende: Het 
systeem van productierechten strekt er tegen deze achtergrond feitelijk toe, door beheersing van de omvang – ofwel het 
«volume» – van de mestproductie, de handhavingsdruk beheersbaar te houden en de effectiviteit van de 
gebruiksbeperkingen te verzekeren. Het systeem is wat dat betreft ondersteunend: de kern van de wetgeving wordt 
gevormd door de in de wetgeving gestelde beperkingen aan het mestgebruik. Aangezien de bemestingsnormen tot de 
kern van de maatregelen behoren waarmee de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn moeten worden gerealiseerd, moeten 
de aanvullende maatregelen, die dienen om een effectieve handhaving van deze normen te kunnen verzekeren, worden 
gezien als noodzakelijke, aanvullende maatregelen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van die richtlijn (p. 3-4). Voor 
varkens en pluimvee werd de voortzetting van een rechtenstelsel als noodzakelijk ervaren, gezien de 
verwachte forse toename van aantallen varkens en pluimvee bij het loslaten van het stelsel. Voor melkvee 
kon het productierecht vervallen doordat de melkquotering al een volumebeperkend effect had. Dit 
argument vervalt na het vervallen van de melkquotering per 2015. De overige diercategorieën waren beperkt 
in omvang en kenden een dalende tendens vanuit welzijnsregels en marktperspectieven. 

6.2 Expiratie 2015 
Met genoemde wijziging van de Meststoffenwet van 15 september 2005 is met artikel 76a (thans artikel 77) 
de looptijd van het stelsel van productierechten voorlopig beperkt tot 1 januari 2015. Er werd gekozen voor 
een expiratiedatum van 1 januari 2015. Als argumentatie daarvoor werd in de memorie van toelichting het 
volgende genoemd: Overeenkomstig de kabinetsstandpunten inzake de aanbevelingen van de werkgroep 
verhandelbare rechten (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 en 2000/01, 24 036, nr. 182), is de looptijd van het 
stelsel van productierechten beperkt. Met onderhavig wetsvoorstel wordt daartoe voorshands 1 januari 2015 als 
expiratiedatum in de wet vastgelegd (artikel I, onderdeel F). Zoals is aangegeven in de eerder aangehaalde brief aan de 
Tweede Kamer van 19 mei 2004 en in paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij het eerder aangehaalde 
wetsvoorstel inzake de gebruiksnormen, zal in 2015 ook ten aanzien van het fosfaatgebruik een situatie van 
evenwichtsbemesting moeten zijn bereikt, waarbij de fosfaatgift in overeenstemming is met de gewasbehoefte. In de 
aanloop daarnaar toe zullen de fosfaatgebruiksnormen steeds verder worden aangescherpt en zullen de gebruiks- en 
afzetmogelijkheden voor dierlijke meststoffen steeds verder worden beperkt. Hierdoor kan het evenwicht op de 
mestmarkt in het gedrang komen. 
Tot 2015 lijkt – naar de inzichten van nu – het afschaffen van de productierechten derhalve niet verantwoord, tenzij er 
andere mechanismen zijn geïntroduceerd die een gelijke werking ten aanzien van de beheersing van de omvang van het 
geproduceerde mestvolume hebben. De genoemde datum staat er uitdrukkelijk niet aan in de weg dat in een situatie 
waarin alternatieve mechanismen voldoende waarborgen geven, eerder een wetsvoorstel tot het schrappen van de 
productierechten wordt ingediend, aangezien dit soort beperkende instrumenten niet langer in stand moeten worden 
gehouden dan noodzakelijk. De vraag naar de noodzaak van instandhouding van de productierechten en van de 
specifieke daaraan verbonden beperkingen, zoals de onmogelijkheid om de mestproductie naar de concentratiegebieden te 
verplaatsen, zal telkens aan de orde komen bij de in artikel 68 van de Meststoffenwet voorgeschreven evaluatie van die 
wet. Uiteraard zal een eventueel voornemen tot afschaffen tijdig worden aangekondigd, zodat daarmee bij investeringen 
door bedrijven rekening kan worden gehouden. In zoverre is de expiratiedatum primair een richtdatum die de wetgever 
ertoe dwingt tijdig een nieuwe afweging ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het systeem te maken”. 

6.3 Periode na 2015 
Zoals uit het bovenstaande blijkt hield de introductie van mestproductierechten verband met meerdere 
doelen. Uiteraard was er het milieubelang, maar ook het dierenwelzijn werd als doel genoemd. Binnen het 
milieubelang werden meerdere aspecten genoemd: naast de in de Meststoffenwet geregelde fosfaat en 
stikstof ook zware metalen en ammoniak. Het zou daarom te beperkt zijn om het stelsel van 
productierechten alleen maar te zien als een instrument van en voor realisering van de fosfaat- en 
stikstofdoelen van de Meststoffenwet. Mest heeft meerdere schadelijke milieueffecten als er te veel van is: 
b.v. ook CO2-uitstoot en fijn stof. Voor al deze milieuaspecten is een ‘gebruiksruimte’ bepaald, ofwel 
landelijk, ofwel Europees, ofwel internationaal. Naast de melkquotering kent de Meststoffenwet als enige 
een volumebeperkend instrument, dat op zijn minst ondersteunend werkt voor het behalen van al deze 

                                                        
16 Kamerstukken II 2004/05, 30 004, nr. 3. 



milieudoelen. Voor een beslissing over het voortzetten van het stelsel moeten dus ook al deze milieudoelen 
die buiten de Meststoffenwet zijn opgenomen, in beschouwing worden genomen. Datzelfde geldt ook voor 
het dierenwelzijn, dat blijkens (de memorie van toelichting bij) de Whv ook een nevendoel was van de 
introductie van varkensrechten. Verder kan nog worden opgemerkt dat het stelsel van mestproductierechten 
het mogelijk maakt om te sturen op regionale verschillen in mestproductie en de daaraan verbonden 
milieudruk. Deze sturing vindt plaats door de in artikel 26 van de Meststoffenwet opgenomen 
compartimenteringsregeling, die met ingang van 1 januari 2011 nieuw leven wordt ingeblazen. De 
aanleiding daartoe is de motie Waalkens c.s. (PM vindplaats) die de regering opriep tot herintroductie van 
dit stelsel. Gebleken was dat de mogelijkheden die provincies hebben om via hun ruimtelijke 
ordeningsmogelijkheden te sturen op mestproductie, niet afdoende zijn. 
 
[Opmerking  Het lijkt me goed om ook nog een passage op te nemen over de relatie tussen de 
ammoniakwetgeving en de dierrechten. Wet milieubeheer werkt met emissie-eisen per dierplaats volgens 
BBT, BBT plus (IPPC-bedrijven). Aan bedrijven die alleen een Wm-vergunning hoeven, worden geen 
grenzen gesteld aan maximum aantal dieren bij het toepassen van vergaande technische maatregelen. De 
milieuwinst wordt nationaal/macro gezien voor een (groot) deel opgesoupeerd bij toename van het aantal 
dieren als er geen dierrechten/melkquota meer zijn. Bedrijven die onder de WAV of NB-wet vallen hebben 
wel een bedrijfsplafond ammoniak, maar ook deze bedrijven hebben als ze vergaande technische 
maatregelen toepassen nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden, die macro/nationaal gezien tot groei van 
de veestapel kan leiden].  
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Bijlage 1: Economisch belang veehouderijketens 
 
[Opmerking : Ik stel voor om dit verhaal meer toe te spitsen op de veehouderij. Nu wordt ook 
uitgebreid het gehele agrocomplex erbij gehaald, terwijl dit maar voor ca. ¼ verbonden is met de 
binnenlandse veehouderij]. 
 
Totale agrocomplex 
De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2007 bedroeg 47,8 mld. euro. Dit 
is bijna 10% van de nationale economie. De werkgelegenheid van het totale agrocomplex bedroeg in het 
genoemde jaar 673.000 arbeidsjaren, 9,9% van de nationale werkgelegenheid. Het totale agrocomplex is 
onder te verdelen in een deel dat gebaseerd is op buitenlandse grondstoffen en een deel dat gebaseerd is op 
binnenlandse grondstoffen. Het complex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen vertegenwoordigt 5,1% 
van de nationale economie (toegevoegde waarde) en 5,8% van de nationale werkgelegenheid. Hiervan is 
ongeveer de helft gekoppeld aan de veehouderij, hetgeen neerkomt op ca. 2,5% van de nationale 
toegevoegde waarde en ca. 3% van de nationale werkgelegenheid.  
 

 Bruto toe- voegde waarde Werkgelegenheid  
 (factorkosten, mld euro) (1000 arbeids- jaren) 
     
 2001 2007 2001 2007 
Gehele 
agrocomplex 

40,5 47,9 717 672 

Aandeel in NL 
economie 

10,2% 9.6% 10,8% 9,9% 

     
1) hoveniers, 
agrarische 
dienstverlening 
en bosbouw 

3,7 4,0 75 64 

Aandeel in NL 
economie 

0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 

     
2) agrocomplex, 
buitenlandse 
grondstoffen 

15,3 18,3 226 218 

Aandeel in NL 
economie 

3,85 3,75 3,4% 3,2% 

     
3) agrocomplex, 
binnenlandse 
grondstoffen 

21,5 25,6 416 390 

Aandeel in NL 
economie 

5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 

waarvan:     
a) primaire 
productie 

7,6 8,0 184 169 

b) verwerking 3,2 4,4 50 42 
c) toeleverende 
industrie 

8,1 9,9 137 130 

d) distributie 2,6 3,2 45 50 
Tabel 1:  Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex 2001 en 2007 
 
Agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen.  
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Het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen bestaat enerzijds uit plantaardige deelcomplexen 
en anderzijds uit veehouderijcomplexen (tabel 2).  
 
 

 Toegevoegde waarde  Werkgelegen- heid 
 2001 2007 2001 2007 
Akkerbouw 18,1 19,6 15,9 16,9 
Glastuinbouw 21,3 21,8 16,4 16,5 
Opengrondtuinbouw 7,9 9,0 9,7 10,7 
Grondgebonden 
veehouderij 

28,8 30,1 36,1 35,5 

Intensieve veehouderij 23,9 19,5 22,0 20,5 
Totaal 100 100 100 100 

Tabel 2:  Aandeel (%) van deelcomplexen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het 
Nederlandse agrocomplex (gebaseerd op binnenlandse grondstoffen), 2001,2007 
 

Deelcomplex Toegevoegde waarde (mrd 
euro) (aandeel in nationaal 

totaal) 

Werkgelegenheid 
(000 arbeidsjaren) (aandeel in 

nationaal totaal) 
Akker- en 
tuinbouwcomplexen 

12,5 (2,5%) 174,8 (2,6%) 

Grondgebonden 
veehouderijcomplex 

7,7 (1,5%) 138,5 (2,1%) 

Intensieve 
veehouderijcomplex 

5,0 (1,0 %) 79,9 (1,2%) 

Totaal 25,6 (5,1%) 390,0 (5,8%) 
Tabel 3: Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van deelcomplexen op basis binnenlandse grondstoffen 
en aandelen in nationale economie 
 
Import- en export 
• De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2008 bijna 368 mrd. euro; de invoer bedroeg 332 mrd. euro, 

waardoor het handelsoverschot uitkwam op 35,7 mrd. euro.  
• Twee derde van dit handelsoverschot (23,6 mrd. euro) is toe te schrijven aan de agrarische handel, 

waarvan ongeveer een derde deel voor rekening komt van de veehouderijcomplexen. 
• De Nederlandse vleesexport bedroeg 6,9 miljard euro in 2008, en de vleesimport 3,5 miljard euro. De 

export van zuivel was 5,3 miljard euro in 2008, tegenover een import van 2,6 miljard euro. 
 
Kernpunten: 
• De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie is nauw met elkaar verbonden. 

De productie is alleen mogelijk door de aanvoer van grondstoffen (veevoer, bouw van stallen, gas/elektra, 
dieren, eieren) en door financiële en zakelijke dienstverlening. Het hele scala aan directe en indirecte 
activiteiten in relatie tot de Nederlandse land- en tuinbouw vormt het Nederlandse agrocomplex.  

• Naast de primaire land- en tuinbouwsectoren omvat het agrocomplex de verwerkende industrie, de 
distributie, de agrarische dienstverlening (adviseurs etc.) en de toeleverende industrie (veevoer, 
kunstmest, energie).  

• Het Nederlandse agrocomplex maakt, gemeten in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, circa 
10% uit van de Nederlandse economie. NB: De toegevoegde waarde is het inkomen dat in het 
productieproces wordt gevormd. Dit inkomen is beschikbaar voor de beloning van de inzet van 
productiefactoren (arbeid, kapitaal). Circa de helft hiervan is gebaseerd op binnenlandse primaire 
landbouw. 

• Op zijn beurt draagt het grondgebonden en intensieve veehouderijcomplex (primair, toelevering, 
verwerking, distributie) hiervan voor circa 50% bij aan de toegevoegde waarde, zijnde 2,5% van het 
geheel. Voor de werkgelegenheid is deze bijdrage circa 55%, zijnde 3% van het geheel. 

• De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex groeide van ruim 40 miljard in 2001 naar bijna 48 
miljard euro in 2007. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse economie in deze periode 



toenam met een kwart, daalde het aandeel van het agrocomplex in de Nederlandse economie tot 9.6%. Dit 
komt vooral door het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten bij de 
gemiddelde prijsstijging (en niet door dalende volumes).  

 
Economisch perspectief veehouderijketens 
• De kostprijspositie van de primaire varkens- en pluimveehouderijsector in Nederland ten opzichte van 

andere belangrijke EU-productielanden is goed. Beide sectoren bevinden zich in de kopgroep, ondanks de 
hoge milieukosten (mestafzetkosten, ammoniak, kosten dierrechten). De komende jaren wordt een 
verslechtering van de kostprijspositie verwacht door aanscherping van milieumaatregelen. Het recente 
besluit om eenzijdige Nederlandse aanscherping van de welzijnsmaatregelen voor de 
vleesvarkenshouderij uit te stellen, heeft een zeer positieve invloed op de kostprijspositie van de NL 
varkenshouderij. 

• De NL varkens- en pluimveehouderij heeft haar sterke economische positie te danken aan 
vakbekwaamheid (goed opgeleide ondernemers), ondernemerszin en een sterk ontwikkeld agribusiness 
complex (sterke veevoersector die relatief goedkoop veevoer kan maken, sterke positie verwerkende 
industrie (VION, Frieland/Campina, Plukon, Storteboom), stallenbouwers, adviseurs, banken) en een 
goede kennis- en infrastructuur (WUR, Food Valley).  

• De sterke kostprijsgedrevenheid van de Nederlandse varkens- en pluimveesectoren is niet uniek voor 
Nederland, maar geldt voor de hele Europese Unie. Zij is een gevolg van de marktvraag en marktprikkels 
van de verwerkende industrie én vooral de retail naar zo goedkoop mogelijke anoniem geproduceerde 
dierlijke producten. De retail wil zo goedkoop mogelijk overal haar producten kunnen inkopen. Op dit 
moment is bij de retail en de verwerkende industrie een verandering te bespeuren. De marktleider in 
retailland (AH) wil zich gaan onderscheiden van andere retailers door duurzame producten aan te bieden 
(Puur en Eerlijk merk). Het besluit van AH om medio 2011 het gangbaar geproduceerde varkensvlees te 
vervangen door 1-ster varkensvlees is een belangrijke stap, die ook door andere retailers gevolgd zal 
worden. De primaire sector springt hier op in door de bedrijfsvoering aan te passen. Ook een 
varkensslachterij als VION (grootste vleesverwerker in NW-Europa) heeft als lange termijn strategie het 
ontwikkelen van duurzame vleesmerken met toegevoegde waarde als antwoord op de toenemende 
concurrentie van importen uit Brazilie en Amerika. De tendens in pluimveevlees is hetzelfde. Ik verwacht 
dat over een aantal jaren in de NL supermarkten het scharrelpluimveevlees het basissegment zal zijn, 
vergelijkbaar met zoals het gegaan is met de scharreleieren in 2003. In de eierwereld is 
productdifferentiatie al ingeburgerd; belangrijke trigger hiervoor was het stempelen van eieren als kooi-, 
scharrel-, vrije uitloop- en biologisch ei. De NL legsector heeft de ontwikkeling naar scharreleieren al een 
aantal jaren geleden opgepakt en profiteert nu maximaal van de toenemende vraag naar scharreleieren uit 
Duitsland, waar 75% van de export naar toe gaat.   

• Hoewel de kostprijspositie goed is, is door de relatief lage opbrengstprijzen in de afgelopen jaren én de 
hoge mestafzetkosten de ruimte om te investeren in welzijns- en milieumaatregelen op veel bedrijven 
sterk afgenomen. Het aantal bedrijven zal daardoor de komende jaren afnemen na het verlopen van de 
overgangstermijnen. Het herbenutten van de vrijkomende productiecapaciteit door de blijvers zal sterk 
afhangen van de financieringsruimte van deze bedrijven.  

• Perspectief voor de varkenshouderij: consolidatie van huidige positie,verschuiving van vleesvarkens naar 
fokzeugen/biggen.  

• Perspectief voor pluimveehouderij: legpluimveehouderij zal licht uitbreiden door goede 
marktperspectieven en gunstig imago van eieren (gezond, lage CO2-footprint). Vleeskuikenhouderij zal 
ook licht uitbreiden, maar moet houderijsysteem sterk veranderen als gevolg van welzijns- en antibiotica 
reductie-eisen. Goede marktperspectieven voor vers pluimveevlees door EU-bepalingen (vers vlees 
definitie houdt Braziliaans diepgevroren pluimveevlees als ‘vers vlees’ buiten de deur), gunstige CO2-
footprint, gezondheidsclaim. 

 
Veehouderij en veevoer 
• Volgens Nevedi (koepelorganisatie van veevoerbedrijfsleven) is 2/3 deel van de grondstoffen van het 

veevoer rest- en nevenproducten van de levensmiddelenindustrie (natte en droge bijproducten). De rest 
bestaat uit voergranen en van buiten de EU geïmporteerde grondstoffen zoals soja. 

• Een wijd verbreid misverstand is dat de granen die in het veevoer worden verwerkt concurreren met 
granen voor de humane consumptie. Door de bodemomstandigheden, het klimaat en de 
watervoorziening is op dit moment de graanproductie in grote delen van Europa kwalitatief niet geschikt 



voor humane consumptie (bakgranen). De graanproductie in grote delen van Europa is derhalve gericht 
op de productie van veevoergranen.  

• Zeer recent heeft de Round Table voor soja (samenwerkingsverband tussen grote industriën waaronder 
VION, Ahold en maatschappelijke organisaties) de criteria voor duurzame soja vastgesteld. De criteria 
hebben o.a. betrekking op het niet mogen verbouwen van soja op gekapte oerwoudgrond. Vanaf 2011 zal 
dit zogenoemde RTRS-soja in de EU worden ingevoerd. Nevedi heeft recent uitgesproken dat het streven 
is om vanaf 2015 alleen nog maar RTRS-soja in het veevoer te verwerken. In de tussentijd wordt er, vooral 
marktgedreven, in verschillende dierlijke ketens al duurzame soja verwerkt (Campina weidemelk, 
kipnuggets van Mc Donalds etc.). De huidige criteria zijn nog verre van volmaakt. Zij houden ze 
onvoldoende rekening met verdringingseffecten (rundvee dat verdrongen wordt naar natuurgebieden) en 
is er geen consensus rond genetisch gemodificeerde gewassen. 

• Eind dit jaar zal de Europese Commissie een besluit nemen over het weer gaan toestaan van diermeel als 
veevoergrondstof in varkens- en pluimveevoer (ipv dat het verbrand wordt of uitgevoerd wordt naar 
buiten de EU (en als kipproduct weer terugkomt…). Diermeel is een goede eiwitbron en kan een deel van 
de soja vervangen. 

 
 



 1 

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 borgt dat de productie (van fosfaat) niet verder kan toenemen, maar 
niet automatisch dat de productie wordt verlaagd. 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. 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 te kunnen blijven sturen op het voerspoor. In het tweede geval wordt de 
uitvoerings- en handhavingspraktijk gecompliceerder. 
Ter vergelijking: voor de varkenssector forfaitair toegekend en wordt jaarlijks op basis van 
dezelfde forfaits afgerekend. 
 
- 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 (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. 
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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. Het effect hiervan is vooralsnog moeilijk te duiden. Er 
worden in ieder geval consequenties verwacht voor het economisch perspectief voor 
varkens- en pluimveebedrijven en voor de omvang van het mestoverschot in Nederland. 
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 varkensrechten. 
- 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. 
- Het stelsel houdt op bedrijfsniveau wel rekening met het verschil in de gemiddelde 

melkproductie per koe, maar niet met verschil in inzet op het voerspoor. Er is geen 
prikkel om te sturen op vergroten van de fosfaatefficiëntie per dier (als dat het doel 
van het rechtenstelsel zou moeten zijn). 

- Het stelsel geeft een prikkel om te sturen op hogere melkproductie per koe. Dat is 
vooral effectief bij volledig opstallen van dieren. Daardoor komt druk op de ambitie de 
weidegang te bevorderen. 

 
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. 
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- 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. Dit 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 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. 

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



 

 

Verhoging van de fosfaatefficiëntie van de veestapel  op melkveebedrijven 
 

In 2013 is door de zuivelsector aangegeven dat zij zich een maximaal fosfaatproductieplafond in de 

mest van 84,9 miljoen kg fosfaat heeft opgelegd. Om onder het fosfaatproductieplafond te blijven is 

in de LTO-federatieraad  van 10 juni 2015 besloten om enerzijds de forfaitaire fosfaatproductie in het 

recente verleden vast te leggen en anderzijds P-efficiëntiedoelstellingen voor alle melkveebedrijven 

in te stellen. De positie van LTO Nederland is dat er zo snel mogelijk een fosfaatproductieruimte per 

individueel bedrijf moet worden vastgesteld met referentie in het verleden. Het is de inzet van LTO 

om daarna maximaal in te zetten op het verhogen van de fosfaatefficiëntie per bedrijf, die er toe 

moet leiden dat tenminste begin 2017 de fosfaatproductie van de melkveehouderij onder het 

sectorplafond van 84,9 mln kg is gekomen. Staatssecretaris Dijksma heeft in haar brief van 1 juni 

aangegeven dat voor EZ invoering van een stelsel van fosfaat, melk –of dierrechten aan de orde is 

wanneer de sector er niet in slaagt de fosfaatproductie weer onder het niveau van 2002 te brengen. 

Een dergelijk stelsel kan op z’n vroegst begin 2017 van kracht worden, in de tussentijd is er geen 

sturing op fosfaatproductie van individuele bedrijven. Daarom moeten individuele bedrijven volgens 

LTO een taakstelling krijgen die voor de sector en die bedrijven leidt tot ontwikkelruimte en tegelijk 

de fosfaatproductie verlaagt. Monitoring en borging moet via de Kringloopwijzer verlopen die via de 

zuivelketen beschikbaar komt middels een geborgde centrale database kringloopwijzer. Mocht bij 

aanvang van 2017 blijken dat het melkveeplafond is overschreden, dan kunnen op individueel 

bedrijfsniveau de fosfaatrechten, waarvan de referentie van de fosfaatproductie al is vastgelegd, 

alsnog worden geactiveerd en gehandhaafd. 

Fosfaatbenutting 

Dat er op het vlak van veevoeding veel mogelijk is, is al jaren bekend. Onderstaand figuur laat een 

grote spreiding in P-benutting van de veestapel zien.  

 

Figuur 1. spreiding P-benutting van de veestapel. 
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In 2010 is reeds een convenant met de veevoersector afgesloten om tot een verlaging van de P-

gehalten in het krachtvoer te komen.  Een voorgestelde verdere algehele verlaging van de P-gehalten 

in het mengvoer (juli 2015) biedt nog beperkte mogelijkheden. Daarnaast is een beperking van de P-

aanvoer via andere voedermiddelen, zoals natte bijproducten, van belang om tot het noodzakelijk 

totaaleffect te komen. Het aangevoerde krachtvoer is een belangrijke bron van fosfaat in het 

rantsoen, gemiddeld ongeveer de helft, maar varieert erg tussen bedrijven. 

Van sectorplafond naar bedrijfsdoelstelling 
Om tot de gewenste hogere fosfaatefficiënte te komen is het van belang dat het geen 

sectordoelstelling blijft, maar dat het een bedrijfsdoelstelling wordt. Als een individuele 

melkveehouder weet welke fosfaatefficiëntie voor het bedrijf geldt, kan hij of zij als goed 

ondernemer, zijn of haar passende mogelijkheden kiezen om het doel te bereiken. 

Dit kan door een verdere verlaging van het P-gehalte in het krachtvoer, maar het kan ook via de inzet 

van andere bijproducten, mineralenmengsels, vermindering  van de jongveeopfok, verbetering van 

de voerefficiëntie of wellicht een ander maairegime voor de grasvoederwinning.  

Bedrijfseigen doelstelling als uitdagende norm 
Voor het goed kunnen toepassen van een vereiste minimale fosfaatefficiënte in de veevoeding is het 

belangrijk dat er niet 1 generieke grens wordt gesteld. Verschillen tussen bedrijven maken dat een 

minimale fosfaatefficiëntie van bv. 33%  voor het ene bedrijf betekent dat er niets hoeft te worden 

veranderd, terwijl het voor een ander bedrijf een bijna onmogelijk doelstelling kan zijn. 

Om als sector te zorgen voor voldoende ontwikkelruimte binnen het gestelde  fosfaatplafond is het 

belangrijk dat alle bedrijven werken aan een verbetering van de fosfaatefficiëntie. Op het ene bedrijf 

zal meer te winnen zijn dan op een ander bedrijf. De gestelde doelen moeten uitdagend zijn voor 

bedrijven waar veel te winnen is. Op bedrijven die al niet veel stappen meer kunnen zetten, moet in 

ieder geval worden aangezet tot behoud van de gerealiseerde efficiëntie. Anderzijds moet er voor 

bedrijven die te ver zijn doorgeschoten, ruimte zijn om tot een aanvaardbaar niveau terug te zakken. 

Factoren die op de bedrijfseigen doelstelling van invloed zijn liggen onder andere op het vlak van 

grondsoort, maïs/grasverhouding, productieniveau en leeftijdsopbouw van de veestapel.  

Om tot een bedrijfsspecifieke doelstelling te komen kunnen de gegevens in de kringloopwijzer 

worden gebruikt. Een belangrijk gegeven is bijvoorbeeld het P-gehalte in het gebruikte ruwvoer (of 

de hoeveelheid P per kVEM). In figuur 2 is de sterke relatie tussen de uitgangssituatie in het ruwvoer 

en de benutting van P door de veestapel weergegeven. Bij gelijke uitgangssituatie in P-gehalte in het 

ruwvoer, is er nog een flinke spreiding gerealiseerde P-benutting. Deze spreiding biedt veel 

mogelijkheden voor de ondernemer om aan een goede P-benutting te werken. Het betreft namelijk 

met name de P-aanvulling via krachtvoeders. 



 

 

 

Figuur 2. Relatie tussen het P-gealte in het ruwvoer en de P-benutting van de veestapel (database 

kringloopwijzer). 

  

 

Figuur 3. Voorbeeld van een bedrijfsspecifieke doelstelling voor P-benutting van de veestapel. 

Bovenstaand figuur 3 geeft een voorbeeld van een mogelijke bedrijfsspecifieke doelstelling voor de 

P-benutting. Door de keuze voor een vlakkere lijn dan de voorspeller in figuur 2, heeft de 

ondernemer naast keuze om enerzijds in de aanvulling met krachtvoeders te sturen. Anderzijds zal 

het werken aan een verlaging van het P-gehalte in het ruwvoer (door een verschuiving van gras naar 

maïs, maar ook het oogsten van zwaardere maaisnedes) de ondernemer helpen om de 



 

 

bedrijfsspecifieke doelstelling te behalen. Door op rantsoenniveau te sturen op fosfaatbenutting, is 

er voor iedere bedrijfssituatie reductie te behalen. 

Om tot een stabiele doelstelling te komen, is het goed om de gegevens van 2 of 3 jaren te gebruiken. 

Bedrijven die al jaren aan de BEX meedoen, hebben al deze gegevens zelf beschikbaar, andere 

bedrijven moeten deze cijfers eerst gaan verzamelen. Een startpunt voor de berekening kan een 

gewogen standaardgemiddelde vanuit het areaal voedergewassen geven.   

Efficiëntieplanner 
Om tot een bedrijfseigen efficiëntienorm voor fosfor te komen, kan de in figuur 3 voorgestelde 

bedrijfsspecifieke doelstelling worden gebruikt. De rode lijn heeft de vergelijking: 

 y = -5x+48,25 

y = bedrijfsspecifieke doelstelling (%) 

x = gewogen P-gehalte uit (vers)gras en snijmaïs in het rantsoen (g/kg ds), zoals berekend in de 

kringloopwijzer, met een minimum van 2,25 g P/kgs en een maximum van 4,25 g/kg ds 

 

Voor bedrijven met een hoog P-gehalte in het ruwvoer (veel gras) zal de berekende bedrijfsspecifieke 

P-doelstelling tot een hogere fosfaatproductie per koe leiden dan het forfait. Echter in de praktijk 

produceren bedrijven in deze omstandigheden vaak nog meer. Daardoor zal er op veel bedrijven toch 

een besparing op fosfaat worden geboekt. Bij een laag P-gehalte zal de fosfaatproductie per dier 

lager liggen, toch houden ook deze bedrijven een uitdaging om scherp te blijven ondernemen. 

 

Daarnaast is in de efficiëntieplanner  een correctie voor aanwezige latente ruimte in de 

fosfaatgebruiksnorm/verwerving van extra grond en een wegingsfactor voor weidegang opgenomen. 

Deze wegingsfactor voor weidegang moet een ondersteuning aan het in stand houden van 

weidegang stimuleren. 

Bedrijfsontwikkeling 
Voor het behoud van bedrijfsontwikkelruimte is het van belang dat er spaarzaam met ruimte binnen 

het fosfaatplafond wordt omgegaan. Voorgesteld wordt om bij groei van de veestapel beperkt extra 

fosfaatruimte voor het bedrijf toe te staan. Concreet houdt dit in dat bij groei van de veestapel, de 

efficiëntie van de totale veestapel zal moeten stijgen, om een deel van de groei op te vangen. 

Voorgesteld wordt om bij een grote groei ten opzichte van de uitgangssituatie, bijvoorbeeld 

forfaitaire productie in 2013 inzake de melkveewet, de vereiste efficiëntiestijging groter te laten zijn 

dan bij een kleine toename van de veestapel. 

De efficiëntieplanner is in een apart rekenmodel uitgewerkt (toelichting in het overleg). 

Voorgestelde aanpak 
In afstemming met derde partijen, waaronder veevoersector, zuivel en bedrijfsadviseurs, die bij de 

ontwikkeling van de kringloopwijzer zijn betrokken,  zijn er mogelijkheden om de te hanteren 

doelstellingen en de wijze waarop deze worden vastgesteld verder te verfijnen. Ook de wijze van 

toetsing en sanctionering dient verder uit te worden gewerkt. 

Indien deze lijn wordt ingezet, kan dat snel naar de brede praktijk worden gecommuniceerd. Vanaf 

dat moment kunnen veehouders al rekening houden met de ingeslagen weg. Bij de keuze van 



 

 

rantsoenaanvulling door middel van bijv. bijproducten, wordt de fosfaatefficiëntie voor langere tijd 

beïnvloed.  Later kunnen de concrete doelen worden gecommuniceerd.  

In eerdere berekeningen door oa CBS, Wageningen UR en LEI, is al begroot dat een verhoging van 1% 

de fosfaatefficiëntie van de melkveestapel, een reductie van de fosfaatproductie oplevert van 3 mln 

kg. In 2013 was de fosfaatproductie forfaitair lager dan 84,9 mln mg, bovendien levert een 

efficiëntieverbetering een extra verlaging op. Bedrijven die na 2013 gegroeid zijn hebben inmiddels 

wel meer fosfaat geproduceerd maar gaan dankzij deze aanpak ook een lagere productie van fosfaat 

realiseren. Op basis van eerdere inschattingen lijkt het op korte termijn weer onderschrijdennvan het 

sectorplafond daarmee haalbaar. Een en ander kan met praktijkcijfers nader worden onderbouwd. 

Fasering: 

- Afstemming in overleg EZ en bedrijfsleven en ngo’s, hoe wordt aangekeken tegen de 

voorgestelde efficiëntieslag  

o Beoordelen voorgestelde normen en progressieve efficiëntiedoel (sectorpartijen) 

o Criteria voor uitvoering, monitoring en borging (heden t/m 2017) 

o Doorrekening verwachte opbrengst in fosfaatproductie i.r.t. sectorplafond (84,9 mln) 
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VERTROUWELIJK 

KringLoopWijzer gegevens ten behoeve van bedrijfsspecifieke bewijslast 

Het berekenen van kengetallen zoals bedrijfsspecifieke fosfaatproductie gebeurt op een 

wetenschappelijk verantwoorde, transparante en controleerbare manier.                                         

De rekenregels worden voornamelijk gevoed met data die bij leveranciers, afnemers en andere 

relaties van het melkveebedrijf digitaal zijn vastgelegd. Samengebracht in één database kunnen ze 

zonder tussenkomst van de veehouder worden ingelezen in het instrument ‘de KringloopWijzer’. Dit 

beperkt de administratieve lasten en voorkomt fouten.                                                                            

De door de KringloopWijzer geproduceerde kengetallen worden vergeleken met forfaitaire 

normwaarden. De Kringloopwijzer is een uitbouw van BEX, een rekenprogramma dat door de 

meerderheid van de veehouders nu al wordt gebruikt. BEX (BedrijfsEigenExcretie) brengt de excretie 

van de veestapel in beeld. Als de N- of P2O5-excretie lager is dan de generieke norm accepteert de 

overheid deze bedrijfsspecifieke uitkomst voor de verantwoording van de mestproductie. Door tegelijk 

een aantal dwarsverbanden, waaronder de Bedrijfs Eigen Fosfaatnorm (BEP) ook te berekenen, valt te 

controleren of de BEX-berekening juist is.  

Voor de KringLoopWijzer is een controleprotocol opgesteld. Tevens zijn een aantal controlereeksen 

ingebouwd. Uitgangspunten controleprotocol: 

 KringloopWijzer moet opgenomen zijn in centrale database van ZuivelNL  

 Melkveehouder verleent alle machtigingen voor aanleveren invoergegevens 

 Indien melkveehouder verzoekt om bedrijfsspecifieke fosfaatproductie aan te tonen, dan verleent 

betrokkene aan CI,  NVWA en beheerder van de Centrale Database toegang tot zijn gegevens van 

de Kringloopwijzer in de Centrale Database.  

Afgedekte invoergegevens in Kringloopwijzer: 

RVO 

 Aantal dieren, mutaties vee;  

 Krachtvoer, enkelvoudig (droog/nat);  

 Mestafzet; 

 Kunstmest;  

 Oppervlaktes, gewassen en fosfaattoestanden, 

 Capaciteit mestopslag. 

 

Zuivelindustrie 

 Afgeleverde melk 

 

Eigen opgave 

 Begin en eindvoorraden, 

 Staltype 

 Melk voor kalveren 

 Beweiden, stalvoeren, summerfeeding 

 

De input voor de Centrale Database is grotendeels rechtstreeks afkomstig van externe bronnen met 

harde datakoppeling.  
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Borging KringloopWijzer 

De KringloopWijzer geeft inzicht in de mineralenstromen van een melkveebedrijf. Het is enerzijds een 

management-instrument om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Anderzijds kan het ook gebruikt 

worden door een veehouder om derden inzicht te geven in de werkelijke dierexcretie en 

gewasopbrengst en daarmee de bedrijf efficiëntie van N, P en C. Deze werkelijke dier excretie, gewas 

opbrengst of bedrijfsefficiëntie kan de sector gebruiken ter invulling van een fosfaatsysteem waarbij 

fosfaatefficiëntie een centrale rol speelt. Zodra de melkveehouder in plaats van de forfaitaire cijfers de 

werkelijke cijfers wil gebruiken krijgt het management instrument direct een andere werking en 

doelstelling. Borging is dan extra van belang. De beschreven systematiek kent zijn grondslag in 

onderbouwing van de BEP pilot, maar kent een extra aantal borgpunten. 

 

Uitgangspunt en kader 

De KringloopWijzer wordt ingevuld door alle melkveehouders, vanaf 1 januari 2016 zijn ze daartoe 

verplicht via de leveringsvoorwaarden van de zuivelonderneming. Een deel van de melkveehouders zal 

de uitkomsten willen gebruiken voor bedrijfsspecifieke fosfaatproductie. Alleen zij hebben een 

aanvullende verklaring van aannemelijkheid nodig. De borging van de KringloopWijzer is gebaseerd op 

het principe van “maximale aannemelijkheid en harde borging waar dit noodzakelijk is”.  

 

 

Uitgangspunt is de beoordeling van ingevulde KringloopWijzers van 3 jaar of gelijkwaardige 

alternatieven zoals BEX/BEP door controlerende instantie, ten einde begin- en eindvoorraden zo goed 

mogelijk te borgen. Zolang de Kringloopwijzer of gelijkwaardige alternatief niet over 3 jaar is ingevuld 

dient er verscherpte controle op de begin- en eindvoorraden te zijn.   

Alle melkveehouders zijn verplicht om de KringloopWijzer bij te houden en in te  
vullen en worden gestimuleerd om efficiënte met fosfaat om te gaan. Daarnaast  

zijn specifieke voerspoor maatregelen ingezet 
. 

Melkveehouders die gebruik willen maken van bedrijfsspecifieke  
fosfaat excretie cijfers uit kringloopwijzer dienen hun ingevulde  

KringloopWijzer te laten beoordelen door Controlerende Instantie (CI). 

 
 

Wanneer CI na beoordeling tot conclusie komt dat  
ingevulde KringloopWijzer aannemelijk is, wordt  

verklaring van aannemelijkheid afgegeven en mag  
melkveehouder de bedrijf specifieke fosfaat excretie  

cijfers uit KringloopWijzer gebruiken voor  
meststoffenwet, melkveewet, amvb melkveehouderij  

en fosfaatplafond. 
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Invoer controle 

KringLoopwijzer 

A. Check op invoer 

gegevens middels 

grenswaarden  

B. Cijfers van 1 jaar 

compleet. In de basis 

wordt al gecontroleerd 

of de gegevens 

compleet zijn. 

C. Alle machtigingen 

verleend om alle 

brongegevens te 

kunnen koppelen. 

D. Centrale Database 

E. ICT toets op 

volledigheid en 

waarschijnlijkheid. 

F. Bijhouden mutaties in 

data  

 

CI beoordeelt 

Kringloopwijzer 

A. Complete cijfers 3 jaar 

of gelijkwaardig 

vormen basis  

B. Indien deze niet 

aanwezig is extra check 

op voorraden 

C. Toetsing door CI op 

grenswaarden en 

kruisverbanden in 

Kringloopwijzer 

D. Eventuele extra 

gegevens 

E. Eventuele financiële 

gegevens 

Toezicht op CI door 

onafhankelijke instantie  

A. Toetsing CI op navolging van 

werkinstructie 

B. Steekproef in x% van 

afgegeven verklaring van 

aannemelijkheid 

C. Toetsing CI op 

onregelmatigheden  

D. Sanctiebeleid wat kan leiden 

tot schrappen uit lijst van CI 

organisaties 

E. Accreditatie van CI’s 

Verklaring van 

aannemelijkheid wordt na 

beoordeling afgegeven 

door CI 

Borging gebruik bedrijfsspecifieke waarde middels volledigheids- 

en aannemelijkheidstoets op verzoek van melkveehouder. Na 

afgifte verklaring van aannemelijkheid mag bedrijfsspecifieke 

waarde worden gebruikt.  

Database Kringloopwijzer ingevuld door alle melkveehouders. Met alleen invullen van 

Kringloopwijzer mag geen bedrijfsspecifieke waarde worden gebruikt.  

Indien gewenst kan binnen de KringloopWijzer worden gewerkt met blokwaarden als 

sturingsinstrument waarbinnen bijvoorbeeld excretie zich moet bevinden. Hiermee wordt het te 

behalen voordeel begrensd 

De reguliere controle van de NVWA blijft van kracht waarbij rechtstreeks toegang tot de Centrale 

Database mogelijk is en inzicht in afgegeven verklaringen en dossier.  
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Aan:  ?? Klankbordgroep of nieuw te vormen constellatie 

Van:  Cluster Mest- en Milieubeleid 

Datum:  ?? september 2010 

Betreft: Discussienotitie (concept versie 2.0) 

Onderwerp: Sturing omvang veehouderij; sturen op dieren of mestplaatsingsruimte 

(dierrechten of mestafzetovereenkomsten) 

  

Versie Datum Voorgelegd aan Commentaar geleverd door 

1.0 17-08-2010   (verwerkt in versie 2.0) 

2.0 19-08-2010   

2.1 23-08-2010 Subprojectgroep ‘Omvang 

veehouderij’  

 

    

 

1. Inleiding 

In de tweede helft van 2008 is de minister per nota geadviseerd een onderzoek uit te laten voeren 

naar mogelijke sturingsinstrumenten ter vervanging van het stelsel van dierrechten en de 

melkquotering. Dit heeft geresulteerd in het rapport Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; 

opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 (rapport 2010.085.HD) van Capgemini 

Consulting i.s.m. WUR Alterra. Dit rapport is per brief van 24 juni 2010 (28385, nr. 184), zonder 

Kabinetsreactie, aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft de Tweede Kamer gemeld 

dat een reactie aan het nieuw te vormen Kabinet is. 

 

Doel van het rapport was het voeden van een maatschappelijke discussie over de omvang van de 

veehouderij en de wijze waarop de overheid hierop dient te sturen. Dit doel is gerealiseerd. 

Landbouworganisaties roeren zich volop en werken aan eigen voorstellen. Op internet vinden 

verhitte discussies plaats in allerlei fora. Ook politieke partijen wagen zich al aan uitspraken over 

de toekomst van het huidige stelsel van dierrechten. Zie hiervoor ook bijlage 1. 

 

Intern is binnen LNV (en VROM) de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de vraag 

of de overheid dient te sturen op de de omvang van de veehouderij1. De vraag hoe de overheid 

dient te sturen is daarmee een beetje naar de achtergrond verschoven. Hoewel de vraag of de 

overheid dient te sturen relevant blijft is de verwachting dat in het maatschappelijke en politieke 

debat de of- en de hoe-vraag al snel samen zullen komen. Na het aantreden van een nieuw 

Kabinet zal het niet lang duren voordat het rapport van Capgemini op de politieke agenda gezet 

zal worden. Het is zaak om hier tijdig de voorbereidingen voor te treffen. In deze notitie wordt om 

die reden stilgestaan bij de hoe-vraag, meer specifiek bij een vergelijking tussen een stelsel van 

dierrechten en een stelsel van Mestafzetovereenkomsten (MAO’s). Het gaat hierbij om een 

vergelijking op hoofdlijnen. Er worden geen subvarianten onderscheiden. Daar waar relevant 

wordt wel gewezen op mogelijke differentiaties. 

 

2. Waarom een vergelijking van dierrechten en MAO’s 

De omvang van de veestapel kan op basis van verschillende principes worden gereguleerd:  

a) Op basis van het maximaal te houden aantal dieren. Het huidige stelsel van 

dierproductierechten voor varkens en pluimvee is hier op gebaseerd. Uiteindelijk is dit stelsel 

weer verder terug te voeren op fosfaatproductie (zie c). In het verleden heeft ook een 

gedeeltelijke koppeling met grond bestaan (grondgebonden rechten).  

b) Op basis van de productie aan melk, vlees, eieren. De melkquotering is hierop gebaseerd. 

 
1 Actualisering toekomstvisie veehouderij, subproject Omvang veehouderij, zoals laatstelijk 

besproken in de Klankbordgroep van 8 juli 2010. In de Klankbordgroep is afgesproken de notitie 

op punten nog nader aan te scherpen en in september nogmaals te bespreken in de 

Klankbordgroep. 

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e
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c) Op basis van (werkelijke) emissie naar het milieu, zoals ammoniak, nitraat, fosfaat of 

broeikasgassen. Het door Cap Gemini voorgestelde emissiemanagementsysteem (zowel in de 

uitgebreide variant (EMS) als in de variant voor alleen ammoniak in combinatie met 

dierproductierechten (DELSY)) is hier op gebaseerd.  

d) Een koppeling tussen hoeveelheid grond en aantal dieren/emissie/immissie. Het systeem van 

Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), zoals dat in 2002-2004 bestaan heeft, was hier grotendeels 

op gebaseerd (mogelijk was ook afzet van mest buiten de NL landbouw door verwerking en/of 

export). 

 

Opties b en c vallen al snel af als mogelijke sturingsinstrumenten. Sturen op basis van emissies 

naar het milieu sluit heel direct aan op het probleem dat reden vormt voor een 

sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico op 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 tot veel problemen zoals we geleerd 

hebben van MINAS (de rechtszaken lopen nog). 

  

Reden om niet het pad in te slaan van een sturingsinstrument gebaseerd op productie, zoals het 

melkquotum, is dat het nationaal opleggen van een productiequotum 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. Bij voorbaat zou 

een dergelijk instrument omstreden zijn. Overigens zijn er belangenorganisaties die wel pleiten 

voor een dergelijk instrument (NMV). 

 

Twee sturingsprincipes blijven dan over: sturen op aantallen te houden dieren en sturen op 

beschikbare afzetruimte (grond, export en afzet buiten de landbouw). Bij de verder bespreking van 

deze twee opties zal verwezen worden naar de benamingen waaronder deze opties in het 

Nederlandse beleid bestaan of bestaan hebben: (stelsel van) dierrechten en (stelsel van) 

mestafzetovereenkomsten (MAO).  

 

3. Beschrijving instrumenten 

 

3.1 Historie dierrechten en mestafzetovereenkomsten 

De sturing op het geproduceerde mestvolume was in eerste instantie vooral gericht op 

voorkoming van een verergering van de mestoverschotproblematiek die het gevolg zou zijn van 

een verdergaande groei van de veestapel. In 1984 werd daartoe de Interimwet beperking varkens- 

en pluimveehouderijen van kracht, die in 1987 werd vervangen door de in de Meststoffenwet 

opgenomen verboden tot uitbreiding en tot verplaatsing van de mestproductie. Met de regeling 

van de voorwaarden waaronder verplaatsing kon plaatsvinden in de in 1994 in werking getreden 

Wet verplaatsing mestproductie, werd dit samenstel van regels aangeduid als het stelsel van 

mestproductierechten. De volumemaatregelen werden in 1987 uitgebreid van varkens en kippen 

naar runderen en kalkoenen en in de daarop volgende jaren vervolgens naar andere diersoorten. 

 

In de loop van de jaren ’90 kwam behoud van evenwicht op de mestmarkt steeds meer als 

doelstelling van het volumebeleid centraal te staan. Evenwicht op de mestmarkt werd gezien als 

essentieel voor de realisatie de doelstellingen van het mestbeleid. Gedachten was dat een situatie, 

waarbij er op landelijk niveau meer mest geproduceerd werd dan op eigen grond dan wel bij 

derden kon worden afgezet, tot hoge kosten voor veehouders zou leiden om hun mest, 
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vaak op grote afstand, af te zetten (zo zij er al in zouden slagen een afnemer voor de mest te 

vinden). Aangezien de individuele veehouder een vrijwillige inkrimping van zijn veestapel veelal 

niet als reëel alternatief zou zien en aan de andere kant de hoge afzetprijzen voor mest steeds 

moeilijker op te brengen zouden zijn, zou er een situatie ontstaan waarbij er gezocht zou worden 

naar oneigenlijke wegen om van de mest af te komen. 

 

In de jaren ’90 werd steeds duidelijker dat voor het behoud van evenwicht op de mestmarkt niet 

uitsluitend zou kunnen worden volstaan met een bevriezing van de omvang van de 

mestproductie, maar dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden zijn om een reductie te 

realiseren. De noodzaak tot aanvullende maatregelen bestond omdat enerzijds door de 

aanscherping van de gebruiksregels de aanwendingsmogelijkheden voor mest in Nederland steeds 

verder zouden afnemen, terwijl anderzijds duidelijk werd dat oplossingsrichtingen als 

mestverwerking, export en veevoermaatregelen deze verminderde aanwendingsmogelijkheden 

onvoldoende zouden kunnen compenseren. Zonder aanvullende reductiemaatregelen zou het 

evenwicht op de landelijke mestmarkt in gevaar komen en zou een landelijk niet-plaatsbaar 

mestoverschot kunnen ontstaan. 

 

Er werden achtereenvolgens een aantal maatregelen getroffen met als doel evenwicht op de 

mestmarkt te realiseren: 

1. Op grond van de Wet verplaatsing mestproductie per 1 januari 1994 werden 

mestproductierechten bij overgang naar een ander bedrijf of een andere locatie met 25% 

gekort. 

2. Per 1 januari 1995 werden de niet-grondgebonden mestproductierechten voor varkens en 

kippen met 30% gekort. De desbetreffende korting kon echter nog volledig worden 

gecompenseerd als de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest door veevoermaatregelen 

voldoende werd verminderd of – voor zover het kippenmest betrof – als de mest werd 

geëxporteerd. 

3. Op 1 september 1998 trad de Wet herstructurering varkenshouderij in werking, waarbij voor 

varkens het productieplafond van de mestproductierechten werd vervangen door dat van de 

varkensrechten. Deze wet voorzag via verschillende instrumenten, gekoppeld aan het stelsel 

van varkensrechten, in een reductie van de varkensmestproductie met circa 25%, ofwel circa 

14 miljoen kilogram fosfaat: een generieke verlaging van het productieplafond van elk bedrijf, 

korting – ofwel afroming – van varkensrechten bij overgang naar een ander bedrijf en bij 

bedrijfsoverdracht, opkoop van varkensrechten en veevoermaatregelen. 

4. In 1999 werd een stelsel van pluimveerechten ingevoerd waarbij de omvang van de 

pluimveestapel werd bevroren op het niveau van 1995, 1996, 1997 (referentiejaar naar keuze). 

 

Gegeven de stagnering van de aanpak van de mestoverschotproblematiek die het gevolg was van 

de rechterlijke uitspraken2 en de daarmee samenhangende onzekerheden en gegeven de 

gevolgen voor het mestoverschot van de noodzakelijke aanscherping van de mestnormering 

overeenkomstig de Nitraatrichtlijn, kon een herbezinning op het volume-instrumentarium 

van de mestwetgeving niet uitblijven. Er werd gekozen voor een integrale benadering, gericht op 

alle sectoren, en daarbij te kiezen voor een systeem waarbij een meer directe relatie werd gelegd 

tussen enerzijds de mestproductie en anderzijds de aanwendings- en afzetmogelijkheden voor 

mest en daarvoor aan te sluiten bij de normen van de Nitraatrichtlijn: het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten (MAO). Dit stelsel moest, bij gebleken effectiviteit, op termijn het 

 
2 Ingevolge de uitspraken van het gerechtshof te ’s-Gravenhage - in de door de Nederlandse 

Vakbond voor Varkenshouders c.s. (NVV) tegen de Staat aangespannen civiele procedures met 

betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij - was gedurende bijna een 

jaar te rekenen vanaf 23 februari 1999 een rechterlijk gebod van kracht om een deel van de Whv 

buiten toepassing te laten. 
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bestaande volumeinstrumentarium van mestproductierechten, pluimveerechten en 

varkensrechten volledig vervangen en wel met ingang van 1 januari 2005. 

 

Het MAO-stelsel trad per 1 januari 2002 in werking. Per 1 januari 2005 is het MAO-stelsel echter 

weer beëindigd. Over de inhoudelijke redenen daarvoor meer in §4 en 5.   

 

3.2 Noodzaak 

Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie 

fors gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In die periode is de milieugebruiksruimte 

(plaatsingsruimte) echter nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een 

overschot aan mineralen op de Nederlandse markt en een toenemende druk op het 

mineralenbeleid. Als gevolg van met name de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen tot en 

met 2015 (en wellicht ook nog na 2015) zal de druk op het mineralenbeleid nog verder toenemen. 

Er ontstaat in 2015 ruwweg een overschot aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt 

van 60 miljoen kg. 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). Er is echter een grens aan wat buiten de 

Nederlandse landbouw afgezet kan worden, zowel fysiek als financieel.  

 

De Nederlandse mestmarkt staat al vele jaren onder druk. Prijzen voor de afzet van mest drukken 

zwaar op de bedrijfsresultaten van met name intensieve veehouderijbedrijven. Er bestaat bij een 

overschotsmarkt dan ook altijd forse druk op het systeem waarbij fraude lonend kan zijn. Om de 

mestmarkt enigszins in balans te houden is het daarom noodzakelijk de dierlijke productie aan 

een absoluut maximum te binden (dierrechten) dan wel de dierlijke productie te koppelen aan de 

beschikbare, gecontracteerde afzetruimte (mestafzetovereenkomsten).  

 

P.M. Criteria waaraan een nieuw stelsel moet voldoen. 

 

3.3 Vormgeving stelsel van dierrechten 

De motivering voor de invoering van de systemen van varkensrechten (Wet herstructurering 

varkenshouderij; 1997) en pluimveerechten (Meststoffenwet; 1998) werd destijds gevonden in de 

bijdragen die beide sectoren leverende aan het landelijke mestoverschot. Deze motivering is (zie 

paragraaf 2 en 3.1) niet gewijzigd maar is daarbij tevens gekoppeld aan de realisatie van 

doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en het soepel laten functioneren van het stelsel van 

gebruiksnormen. 

 

Voor een systeem van productierechten voor de periode na 2015 is motivering van noodzaak, 

geschiktheid en proportionaliteit essentieel. De motivering moet gevonden worden in 

doelstellingen van algemeen belang (milieu, natuur, welzijn, volksgezondheid) die als gevolg van 

bestaande marktordening niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Ingrijpen in de marktordening mag 

daarbij niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen 

(proportionaliteit). Van belang daarbij is dat in die sectoren dan wel bedrijven wordt ingegrepen 

die aantoonbaar bijdragen aan de op te lossen problematiek. 

 

Aandachtspunten: 

• Er moet (zover dit in huidige situatie nog mogelijk is) sprake zijn van een overvalstechniek 

om anticipatie zoveel mogelijk te voorkomen3; 

• Er moet een duidelijke basis zijn voor de initiële verdeling van rechten; 

 
3 Er wordt in de sector nu reeds geanticipeerd. Melkveehouders laten overcapaciteit aan stalruimte 

bouwen in afwachting van het vervallen van het melkquotum per 1-1-2015. Zelfde signalen komen 

uit de pluimveehouderij. 
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• Desondanks zal er altijd sprake zijn van hardheidsgevallen (a.g.v. niet-representatieve 

veebezetting op peildatum, onomkeerbare investeringsverplichtingen). Er dient daarom een 

adequate hardheidsregeling te zijn, bij voorkeur een categoriale regeling en geen individuele 

besluiten; 

• De wet dient mogelijkheid te bieden tot afroming waarbij motivering voor een dergelijke 

maatregel ook weer gegeven moet kunnen worden uit de nagestreefde doelstellingen van 

algemeen belang; 

 

Naast doelstellingen die ingegeven worden vanuit het mestbeleid zijn er nog andere aan mest 

gerelateerde milieuproblemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan ammoniak 

(nationaal: NEC-plafond; regionaal: Natura2000), fijn stof en broeikasgassen. 

  

Invulling zou bestaan uit het bestaande systeem van varkens- en pluimveerechten, uit te breiden 

met rechten voor melkvee (en eventueel andere diersoorten). Het stelsel van productierechten 

heeft zich nadat het eenmaal ingevoerd was (wat wel de nodige problemen met zich mee kan 

brengen), bewezen als een relatief eenvoudig en robuust stelsel. Uitvoering en handhaving zijn 

beproefd. Compartimentering is technisch relatief eenvoudig mogelijk, evenals afroming. Politiek 

gezien kan het aanpassen van de totale hoeveelheid dierrechten aan een eventueel kleinere 

milieugebruiksruimte (zie de krimpende mestafzetruimte in Nederland) de nodige voeten in de 

aarde hebben. 

 

Meest gehoorde kritiekpunten over een stelsel van productierechten zijn het feit dat er een 

schaars goed gecreëerd wordt dat resulteert in extra kosten en dat er weinig stimulansen vanuit 

gaan om te innoveren. Het stelsel van productierechten biedt weinig ruimte om door middel van 

het toepassen van innovatieve oplossingsgerichte maatregelen (veevoer, mestbewerking en afzet 

buiten de NL landbouw/export) extra productieruimte te creëren zonder dat daar 

dierproductierechten voor nodig zijn. 

Daar staat tegenover dat het stelsel van productierechten juist ook een stimulans kan vormen om 

te innoveren: als betaald dient te worden voor het recht om te produceren, dan zullen 

ondernemers die dat het meest efficiënt kunnen, bereid zijn het meeste te betalen. Bijeffect 

daarvan is echter wel dat  de overheid hiermee de ‘enge’ kostprijsgedrevenheid van de 

veehouderijsectoren aanjaagt. Dat zou wel eens kunnen uitpakken op een wijze die niet aansluit 

bij de breed gedragen wens voor gezinsbedrijven als de standaard in de veehouderij.  

 

De ‘basisvariant’ houdt in dat rechten alleen binnen dezelfde diercategorie verhandeld kunnen 

worden. Dat is negatief voor de sectoren die een sterke economische startpositie en/of positieve 

toekomstverwachtingen hebben aangezien het hun groeimogelijkheden beperkt dan wel groei 

duurder maakt; het is gunstig voor sectoren die in rechtstreekse concurrentie met andere sectoren 

de slechtste uitgangspositie en/of slechtste toekomstverwachtingen hebben, aangezien het 

bescherming tegen sterkere sectoren biedt.  

 

Een stelsel van dierrechten dient op effectieve wijze de productie van dierlijke mest te kunnen 

reguleren. Welke diercategorieën onder een nieuw stelsel van dierrechten dienen te vallen is een 

afweging tussen effectiviteit, uitvoeringslasten en administratieve lasten en afhankelijk van de 

vraag of de bijdrage van een diercategorie aan de belasting van het milieu een aanvullende 

maatregel legitimeert. 

 

   Fosfaatproductie Percentage Cumulatief 

 Gehele veestapel 174,9 100% 100% 

         

1. Rundvee, melk- en fokvee 81,4 46,5% 46,5% 

2. Varkens 45,4 26,0% 72,5% 

3. Pluimvee 28,2 16,1% 88,7% 
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4. Rundvee, vleesvee 11,9 6,8% 95,5% 

5. Schapen en geiten 4,0 2,3% 97,8% 

6. Paarden en pony's 2,7 1,6% 99,3% 

7. Konijnen en edelpelsdieren 1,2 0,7% 100,0% 

Tabel 1: Cumulatieve fosfaatproductie veehouderij (bron: CBS, 2008) 

 

3.4 Vormgeving stelsel van Mestafzetovereenkomsten 

In een stelsel gebaseerd op grond en gecontracteerde mestafzetcapaciteit, zoals het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten wordt de omvang van de mestproductie die op een veehouderijbedrijf 

mag plaatsvinden direct afhankelijk gesteld van de vooraf gecontracteerde of in eigen bezit zijnde 

aanwendings- en afzetmogelijkheden die voor die mest bestaan, gegeven de geldende 

gebruiksnormen. Voor zover de veehouder over onvoldoende eigen grond beschikt om zijn mest 

af te zetten, moet hij zich voorafgaand aan de productie door middel van 

mestafzetovereenkomsten verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden voor de te produceren 

mest. Daarbij gaat het om afzetmogelijkheden op landbouwgrond van derden en om 

afzetmogelijkheden voor de mest buiten de Nederlandse landbouw. Afzet buiten de Nederlandse 

landbouw komt neer op afzet van de mest via (erkende4) exporteurs in het buitenland – al dan niet 

na be- of verwerking op bedrijfsniveau of door erkende verwerkers – en op verwerking van de 

mest tot producten die niet als dierlijke of andere organische meststof kunnen worden 

aangemerkt of verbranding. 

Bij vormgeving van een stelsel van mestafzetovereenkomsten moet gestreefd worden naar een zo 

groot mogelijke zekerheid dat de veehouder daadwerkelijk al voorafgaand aan de feitelijke 

mestproductie de beschikking heeft over voldoende aanwendings- en afzetmogelijkheden 

voor de mest. Dat wil zeggen dat de ondernemer vóór het productiejaar de beschikking moet 

hebben over voldoende grond en, voor zover de eigen oppervlakte landbouwgrond niet volstaat, 

zich contractueel moet hebben verzekerd van de mogelijkheid tot afzet van zijn overschotmest bij 

derden. Immers, voorkomen moet worden dat de veehouder de feitelijke productie start en in de 

loop van het jaar tot de ontdekking komt dat hij geen afzetmogelijkheden voor die mest kan 

vinden. Er dient om die reden gewerkt te worden met dagplafonds en jaarplafonds. 

 

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, door grond en mestafzetovereenkomsten verzekerde 

 
4 Voorwaarden erkenningsregeling:  

- overlegging bedrijfsplan voorafgaand aan het jaar waarop de mestafzetovereenkomsten 

betrekking hebben;  

- deugdelijke onderbouwing van de verwachte mestverwerkingscapaciteit of 

mestafzetmogelijkheden in het buitenland;  

- voor elk van de onderscheiden producten aannemelijk maken dat daarvoor een reële 

afzetmarkt bestaat.  

- een financiële onderbouwing en een beschrijving van de bedrijfsmiddelen, inclusief 

vergunningen, waarover de ondernemer moet beschikken om aan zijn verplichtingen te 

kunnen voldoen.  

- Ingeval van be- of verwerking zal ook een nauwkeurige beschrijving van het productieproces 

moeten worden gegeven.  

- bij export van mest moet bij de eisen aan bedrijfsmiddelen worden gedacht aan eisen aan de 

transportvoertuigen, zoals het ter beschikking hebben van GPS.  

- aansluiting bij waarborgfonds (niet voor zelfverwerkers). De financiële dekking hiervoor zal 

volledig door de aangesloten mestverwerkers en exporteurs moeten worden opgebracht. 

Niet-voldoening aan voorwaarden heeft uitsluitend bestuursrechtelijke consequenties: betrokkene 

zal niet worden erkend.   

 



 7 

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 marge van 15% aangehouden tussen de op enig moment daadwerkelijk 

plaatsvindende mestproductie en de op dat moment verzekerde mestplaatsingsruimte; voor 

enkele bedrijfssystemen is deze marge groter dan 15%. 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. 

 

De productieforfaits voor de berekening van de stikstofproductie van de dieren van de 

onderscheiden diersoorten en -categorieën dienen opgenomen te zijn in de Meststoffenwet. Om 

het aantal bedrijven dat onnodige mestplaatsingsruimte moest regelen te beperken (loze 

contracten) – gelet op de te verwachten spreiding in de stikstofuitscheiding – waren de forfaits in 

de periode 2002-2004 vastgesteld op 95% van de gemiddelde waarden. Toch werden onder het 

MAO-stelsel 2002-2004 veel melkveehouders geconfronteerd met loze contracten. Eventueel kan 

bij de vaststelling van de te contracteren hoeveelheden afzetruimte rekening gehouden worden 

met de Bedrijfsspecifieke excretie (BEX). 

 

Een mestafzetovereenkomst moet de verplichting bevatten om, indien en voor zover de 

wederpartij van dit afzetrecht gebruik wil maken, de overeengekomen hoeveelheid stikstof in dat 

jaar daadwerkelijk af te nemen. Een dergelijke verplichting is onmisbaar wil het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten aan zijn doel kunnen beantwoorden. Het gaat immers niet om het 

bereiken van een theoretisch, papieren evenwicht op de mestmarkt, maar om een werkelijk 

evenwicht. De mestafzetovereenkomsten moeten aan de mestproducenten reële 

mestafzetmogelijkheden verschaffen. Als akkerbouwers mestafzetovereenkomsten kunnen sluiten 

zonder de bedoeling te hebben om de gecontracteerde hoeveelheid stikstof daadwerkelijk af te 

nemen, zouden veel veehouders in de loop van het productiejaar alsnog worden geconfronteerd 

met de onmogelijkheid om de mest af te zetten en zou alsnog een grote fraudedruk op het stelsel 

van regulerende mineralenheffingen komen te rusten. De afnameplicht voorkomt dat. 

 

Het ligt niet voor de hand om ook te voorzien een leveringsplicht voor de mestproducent. 

Afspraken ten aanzien van de daadwerkelijke levering van de meststoffen kunnen het best tussen 

de contractpartijen onderling worden gemaakt en door de partijen zelf worden gehandhaafd. 

Aldus kan het best recht worden gedaan aan de verschillende omstandigheden die zich in de 

praktijk kunnen voordoen. 

 

Controle baseren op:  

• de oppervlakte grond die tot het bedrijf behoort (perceelsregistratie); 

• de hoeveelheid mest waarvoor op basis van contracten afzetmogelijkheden bij derden 

bestaan. 

 

Handhaving: 

• jaarplafond: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk; 

• hetgeen is overeengekomen in een mestafzetovereenkomst: privaatrechtelijk tussen partijen. 

 

Voorwaarden:  

1. afnameplicht; 

2. afzetovereenkomsten vóór 1 oktober voorafgaande aan kalenderjaar gesloten en ingediend 

bij DR voor minimaal 85% van de te verwachten productie; 
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3. afzetovereenkomsten vóór 30 september kalenderjaar gesloten en ingediend bij DR voor 

100% van de te verwachten productie5; 

4. bij verwerking/export: de mest wordt daadwerkelijk buiten de Nederlandse landbouw afgezet. 

 

4. Kenmerken stelsels (sterkte/zwakte) 

 

4.1 Stelsel van dierrechten 

1. Er vindt een directe sturing plaats op het aantal gehouden dieren. Ondernemers mogen alleen 

het aantal dieren houden waarvoor zij de rechten hebben verworven. Het recht op het houden 

van dieren is daarmee een schaars goed. 

2. Er vindt indirect sturing plaats op de productie van mest en andere emissies. Met een stelsel 

van dierrechten kan vooraf – binnen bepaalde marges – bepaald worden hoe groot de 

mestproductie zal zijn. Door inzet van managementmaatregelen en technische ingrepen op 

bedrijfsniveau kan een ondernemer de emissie per dier (sterk) beïnvloeden en kan de 

milieubelasting per dier tussen ondernemers (sterk) verschillen. Er bestaat evenmin een 

directe koppeling tussen productie en milieubelasting (belasting van bodem, water en lucht). 

De belasting van het milieu wordt gereguleerd door ondermeer het stelsel van 

gebruiksnormen, de AmvB Huisvesting en de milieuvergunning.  

3. Met de Europese Commissie is, in het kader van het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en 

de derogatie, beide voor de periode 2010-2013, afgesproken dat in Nederland de jaarlijkse 

mestproductie het mestproductieplafond van 2002 niet zal overschrijden. Motivatie van de 

Commissie: “Teneinde te vermijden dat door de toepassing van de gevraagde derogatie 

intensivering optreedt, dienen de bevoegde instanties ervoor te zorgen, dat de mestproductie, 

zowel wat stikstof als fosfaat betreft, het niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt, 

overeenkomstig het door Nederland uit te voeren actieprogramma”6. Te verwachten valt dat 

de Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 

Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. In het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn 

(2006-2009) heeft Nederland realisatie van het mestproductieplafond gekoppeld aan de 

instandhouding van het stelsel van dierrechten en het loslaten van het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten7. In het vierde actieprogramma heeft Nederland aangegeven dat 

“alleen door de mestproductie te begrenzen” Nederland een doelmatig mineralenbeleid kan 

voeren. Het stelsel van dierrechten is een effectief instrument om de mestproductie te 

begrenzen en te voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarde8. [ik vind 

 
5  met genoemde datum en percentage onder punt 2 en 3 kan gevarieerd worden afhankelijk van 

de zekerheid die de overheid wil dat er voldoende mestafzet gecontracteerd wordt. 
6 Beschikking van de Commissie van 8 december 2005 tot verlening van een door Nederland 
gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (2005/880/EG). 
7 “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”. 
8 Er bestaat geen directe relatie tussen het mestproductieplafond en de milieubelasting. Sinds 2002 

(referentiejaar mestproductieplafond) is de bodembelasting (bodemoverschotten N en P) fors 

afgenomen. Dit is het gevolg van aangescherpte gebruiksnormen. Sinds 2002 is een steeds groter 

deel van het bedrijfsoverschot aan dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw (export, 

particulieren, verbranding) geplaatst. Vraag is gerechtvaardigd of een mestproductieplafond met 

als referentiejaar 2002 recht doet aan de inspanningen die sindsdien, zowel door de overheid als 

door de sector, zijn gepleegd. In de onderhandelingen met de Europese Commissie over het vijfde 
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dit geen uitgesproken voor en of nadeel van een of ander stelsel. Immers er valt voor beide 

stelsels te onderbouwen dat ze de mestproductie begrenzen. Sterker, volgens mij valt voor 

mao sterker te onderbouwen dat door de contractering van grond je de intensivering 

tegengaat (elke lap grond kan maar een keer voor xxx kg N/P gecontracteerd worden). 

Daarom voorstel om deze passage in gewijzigde vorm ergens in het begin van deze notitie op 

te nemen onder kopje ‘relatie tot Nitraatrichtlijn en derogatie’.] 

4. Afhankelijk van de schaarste aan dierrechten vormt een stelsel van dierrechten een extra 

kostenpost voor individuele bedrijven: om te kunnen uitbreiden zullen dierrechten moeten 

worden aangeschaft. Redenerend vanuit het mestbeleid zal dat zeker naar bedrijven die over 

voldoende grond beschikken om hun mest verantwoord af te zetten, een moeilijk te 

verantwoorden kostenpost vormen. De ‘license to produce’ vertegenwoordigd echter ook een 

waarde voor ondernemers. Bij verhandeling vormen de rechten een (aanzienlijke) 

inkomstenbron voor ondernemers die zich er van ontdoen. Zeker wanneer de rechten om niet 

zijn gekregen wordt daarmee door de overheid ook vermogen voor ondernemers gecreëerd. 

Dit zal echter vooral ten goede komen aan (oudere) ondernemers die niet meer uitbreiden; 

jonge ondernemers die willen ontwikkelen krijgen te maken met extra kosten. Het betekent 

dat de middelen die ingezet worden voor de aanschaf van rechten niet ingezet kunnen 

worden voor andere doeleinden. Dit laatste is een veel gehoord kritiekpunt vanuit de sector 

en politiek. 

5. In een situatie dat mestafzetruimte schaars is, zorgt een stelsel van productierechten voor een 

rem op de stijging van de mestafzetprijzen aangezien de totale mesthoeveelheid gelimiteerd 

is. Zonder een dergelijke productiebeperking zullen de mestafzetprijzen al snel tot grotere 

hoogte stijgen (a.g.v. meer aanbod in dezelfde mestplaatsingsruimte) dan zonder stelsel het 

geval zou zijn geweest. 

6. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk uitvoerbaar, zowel voor de sector als voor de 

overheid, zodra het eenmaal is ingevoerd. Er is meer dan tien jaar ervaring met de uitvoering 

bij varkens en pluimvee. De uitvoering bij andere diercategorieën is soortgelijk en zal niet tot 

onoverkomelijke uitvoeringsproblemen leiden. Hierop bestaat één belangrijke uitzondering:  

de initiële toekenning van rechten. Het toekennen van rechten aan diercategorieën die 

momenteel nog niet onder het stelsel van dierrechten vallen (i.i.g. rundvee, wellicht ook 

andere diercategorieën als schapen, geiten en vleeskalveren) kan (en zal) tot een groot aantal 

knelgevallen leiden, als gevolg van discussie over wat een redelijke en eerlijke verdeling is 

gelet op atypische bedrijfssituaties. Procedures hierover kunnen nog lang tot forse 

overheidsinzet leiden, zo leert ook de praktijk: de laatste WHV-zaken zijn nog steeds niet 

afgerond.  

7. Een stelsel van dierrechten is relatief gemakkelijk te handhaven. Het is feitelijk een kwestie van 

staarten tellen. Complicerend factor is alleen dat het aantal dierrechten een jaargemiddelde 

betreft. Het aantal gehouden dieren mag op elk gegeven moment hoger liggen dan dit 

jaargemiddelde, het zogenaamde dagplafond. De ervaringen met het handhaven van het 

stelsel van dierrechten zijn over het algemeen positief. 

8. Een stelsel van dierrechten leent zich er in theorie voor om op effectieve wijze de druk op de 

mestmarkt binnen de perken te houden. In geval van een onaanvaardbare toename van de 

druk op de mestmarkt (bijvoorbeeld door tegenvallende export en/of beperking van 

afzetruimte door aanscherping van gebruiksnormen) kan, door afroming bij verhandeling of – 

in het ultieme geval – door een generieke korting of opkoop, het aantal dierrechten 

teruggebracht worden tot een aanvaarbaar niveau. Dit zal echter in het algemeen pas achteraf 

ingezet worden en politiek al gauw omstreden zijn. Een deel van het leed is dan al geschied. 

 

actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 kan gekozen worden voor een inzet 

waarbij geen mestproductieplafond als voorwaarde aan de derogatie wordt verbonden. Tot het 

zover is wordt, in ieder geval in deze notitie, uitgegaan van de situatie dat er wel sprake is van een 

mestproductieplafond met als referentiejaar 2002.  
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9. Een stelsel van dierrechten bevat voor intensieve veehouders weinig tot geen stimulansen om 

te streven naar een reductie van de input – en daarmee ook de output – aan mineralen. In een 

dergelijke stimulans wordt gedeeltelijk wel voorzien door het stelsel van gebruiksnormen 

(indirect via de mestafzetprijzen) en de milieuvergunning (verminderen ammoniak en andere 

emissies). 

 

Er is momenteel weinig steun voor een stelsel van dierrechten (zie ook artikelen uit de media in 

bijlage 2). Woordvoerders van CDA en VVD hebben zich recent uitgesproken tegen een stelsel van 

dierrechten. De NVV en LTO-Nederland geven de voorkeur aan een andere invulling waarbij er 

geen directe grens wordt gesteld aan de omvang van de veehouderij. De NMV ziet wel de 

noodzaak van directe sturing op omvang maar ziet hiervoor geen rol weggelegd voor een stelsel 

van dierrechten. 

 

4.2 Mestafzetovereenkomsten 

1. Ondernemers mogen de hoeveelheid mest produceren waarvoor voorafgaande aan het 

kalenderjaar mestafzet is geregeld (grond, afzet aan intermediair/tussenpersoon, export). 

Afzetmogelijkheden voor dierlijke mest zijn hiermee een schaars goed geworden waarvoor 

betaald dient te worden. 

2. Sturing op de mestproductie is indirect: productie kan plaatsvinden indien er plaatsingsruimte 

verworven is voor de geproduceerde mest. Met een stelsel van MAO’s kan voorafgaande aan 

een kalenderjaar vastgesteld worden hoe groot de mestproductie dat jaar zal zijn, maar niet 

de daarop volgende jaren. Als het gaat om handhaving van het mestproductieplafond 2002 

vormt een stelsel van MAO’s geen harde garantie dat niet meer dierlijke mest wordt 

geproduceerd dan is toegestaan (zie opmerking hierover in voetnoot 7). 

3. Naast een markt voor fysieke mest (op basis van daadwerkelijke hoeveelheden mineralen) 

ontstaat er met een stelsel van MAO’s ook een markt voor afzetruimte (op basis van forfaitaire 

hoeveelheden mineralen). 

4. Er vindt beperkt milieusturing plaats. Een stelsel van MAO’s reguleert de (forfaitaire) 

productie op basis van gecontracteerde afzetruimte voor dierlijke mest. In de praktijk is aan 

de hand van het aantal afgesloten MAO’s vrij precies te bepalen wat de mestproductie zal zijn. 

Afhankelijk van verschillen in management (type voer, beweiden of niet-beweiden, 

voederconversie, etc.) kan de feitelijke mestproductie wel sterk afwijken van de forfaitaire 

gecontracteerde mestproductie. Dat gegeven dwingt veehouders om vooraf betere na te 

denken over het management in een gegeven jaar en te streven naar stabiele productie van 

mest: bij meer productie dan afgesproken zal er immers aanvullende mestruimte gezocht 

moeten worden; bij minder mestproductie is er onnodige mestafzetruimte gecontracteerd. De 

koppeling met milieubelasting (belasting van de bodem) is er niet. Dit wordt gereguleerd 

door het stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van MAO’s is dan ook een aanvullende 

maatregel ter ondersteuning van het mestbeleid (‘evenwicht’ op de mestmarkt door 

koppeling van productie aan afzetruimte). Een stelsel van MAO’s is slechts zeer indirect 

geschikt voor sturing op emissies naar lucht. Dat gebeurt door het R.O.- en milieu-

instrumentarium op bedrijfsniveau. 

5. Een stelsel van MAO’s is minder eenvoudig te handhaven dan een stelsel van dierrechten. 

Jaarlijks dient gecontroleerd te worden of een ondernemer voldoende afzetruimte heeft voor 

de beoogde dierlijke mestproductie. Is dit niet het geval dan dient de ondernemer zijn 

beoogde productie te beperken, hetzij door emissiebeperkende maatregelen, hetzij door het 

aantal te houden dieren te reduceren. De overheid dient hier op toe te zien. Er kan een 

aanzienlijk verschil bestaan tussen de forfaitaire productie op basis waarvan MAO’s afgesloten 

dienen te worden en de feitelijke productie (gevolg: loze contracten dan wel een tekort aan 

contracten). Dit kan resulteren in grote handhavingsmarges. Afzetruimte buiten de 

Nederlandse landbouw (export) dient vooraf gecontracteerd te worden. Exportcontracten zijn 

ook onder het huidige mestbeleid een grote bron van zorg. Ondernemers (intermediairen) 

hebben de grootste moeite voorafgaande aan een kalenderjaar de benodigde afzetruimte te 
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contracteren (zie artikel ‘Duitse autoriteiten zien scherper toe op invoer van Nederlandse mest’ 

in bijlage 1). Akkerbouwers in met name Duitsland hebben wel behoefte aan dierlijke mest uit 

Nederland maar zijn niet altijd bereid dit voorafgaande aan het jaar contractueel vast te 

leggen. Lopende een kalenderjaar gaat er om die reden altijd meer mest de grens over dan 

voorafgaande aan het jaar is gecontracteerd. [gezochte argumenten dit: dit gebeurt ook 

gewoon onder het stelsel van dierrechten nu. Ik heb nog niemand horen voorstellen om om 

die reden het stelsel van dierrechten te korten, terwijl dat wl zou moeten als je je redenering 

die je hier volgt zou toepassen. Gaat de NL overheid dit doen? Als het antwoord daarop is: 

nee; wat is dan nog het verschil met de mao’s???] Reactie : Nee, geen gezocht argument. 

Onder het stelsel van dierrechten hoef je niet voorafgaande aan de productie afzetruimte te 

contracteren. Onder MAO is afzetruimte een voorwaarde voor productie. Dus is het tijdig 

contracteren van afzetruimte in het buitenland van veel meer belang. Dat is waar en juist ook 

de bedoeling.  Echter, impliciet veronderstel je toch dat als onder het stelsel van dierrechten 

de afzet in het buitenland minder succesvol is dan gedacht en tegelijkertijd de NLse 

gebruiksruimte krimpt, het aantal dierrechten beperkt wordt. Dat is immers nodig in het kader 

van evenwicht en voorkomen te grote druk etc. De werkelijkheid is helaas een andere…. Zie 

hoe gepoogd wordt verre te blijven van afroming als oplossing voor probleem mestproductie 

2008.  

6.Het stelsel van MAO’s zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was, kende een aantal haken en 

ogen waardoor de sturingskracht en uitvoerbaarheid laag waren. [dit lijkt me de plek om de 

resultatne van het LEI onderzoek tevoorschijn te toveren (nu verplaatst naar helemaal 

achteraan dit document] Een deel hiervan is opgelost. Zo is er momenteel sprake van een 

effectieve perceelsregistratie en is de daadwerkelijke afzet van mest met AGR/GPS vele malen 

beter te traceren, alhoewel export nog een zorgenkindje blijft. Daarnaast zal een eventueel 

nieuw MAO-stelsel niet naast een stelsel van dierrechten draaien, maar ter vervanging dienen. 

Toch dreigt het gevaar van een papieren stelsel. Onder het oude MAO was er sprake van loze 

contracten. Ondernemers moesten, als gevolg van het hanteren van forfaitaire 

productiewaarden, contracten afsluiten voor mest die feitelijk niet geproduceerd werd. Dit 

probleem blijft [maar bestaat feitelijk ook al onder stelsel van gebruiksnormen, zie eerdere 

opmerking]. Reactie : Onzin, want huidige afzetcontracten zijn privaatrechtelijk. Hebben 

wij als overheid niets mee te maken [de contracten onder het stelsel van mao zijn ook 

privaatrechtelijk (zie wat je zelf schrijft op pag 8), de verplichting om ze te hebben zijn 

administratiefrechtelijk] Afhankelijk van hoe je het stelsel precies inricht kan dit ook een 

reden zijn voor veehouders om veel beter te gaan werken aan mestmanagement! Reactie 

: Hoe beter je aan mestmanagement je werkt, hoe meer loze contracten. BEX kan wel een 

rol spelen om het aantal loze contracten kleiner te maken [  volgens mij is het eerder 

omgekeerd: juist door Bex (dus voor degenen die niet op basis van forfaits afgerekend 

worden) ontstaat het probleem dat bij een MAO op basis van forfait terwijl ze door BEX veel 

minder produceren, zze gedwongen worden loze contracten te sluiten. Dat levert gedoe op 

dat alleen kan worden opgelost door de verantwoordelijkheid voor wat een veehouder 

produceert en afzet veel meer bij hem zelf te leggen in die zin dat hij zelf aangeeft 

voorafgaand aan het jaar opgeeft en contracteert en achteraf wordt afgerekend op de 

prestaties achteraf onder het mao stelsel. Op het moment dat je daar forse boetes aanhangt is 

dat een stimulans om geen al te grote risico’s te nemen en voldoende marge in te bouwen, 

zonder dat je als overheid wordt opgehangen aan gedicteerde forfaits. ]. Het oude MAO 

kende een afnameplicht “indien en voor zover de wederpartij van dit afzetrecht gebruik wil 

maken”. In de praktijk hoefde ondernemers hier weinig gebruik van te maken doordat veel 

afzetruimte werd gecontracteerd door intermediaire ondernemingen. Intermediairs hebben, 

door hun kennis van de markt en hun veel grotere afzetgebied, meer mogelijkheden om met 

de feitelijke afzet te schuiven teneinde alle fysieke mest te plaatsen. Intermediairs beschikken 

daarnaast over het merendeel van de landelijk beschikbare opslagcapaciteit waarmee 

(tijdelijk) stagnaties in de feitelijke afzet opgevangen kunnen worden. Het feitelijk gebruik van 

dierlijke mest is in belangrijke mate afhankelijk van klimatologische omstandigheden. In een 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e
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jaar met een nat voorjaar zal relatief veel dierlijke mest in opslag gaan waardoor de te 

contracteren afzetruimte in het daarop volgende jaar zal afnemen. Dergelijke fluctuaties 

tussen de jaren kan de uitvoering en handhaving danig bemoeilijken. [klopt maar precies dit 

probleem doet zich nu ook al voor. Zoals gezegd: gaan we om die reden de dierrechten 

korten?] Reactie : Nee, dat probleem doet zich nu alleen voor met de feitelijke stroom 

mest [daar gaat het toch uiteindelijk om? We zitten hier toch niet om een papieren probleem 

op te lossen?]. Een grote prop mest in opslag kan in het daaropvolgende jaar de feitlijke afzet 

bemoeilijken. Die laat zich echter oplossen door meer geld te bieden aan afnemers voor het 

gebruik van dierlijke mest (door rijkelijk gebruik van kunstmest is er nog ruimte genoeg bij 

akkerbouwers) en door meer te exporteren. In het MAO-stelsel zorgt een dergelijke prop mest 

in opslag (bij veehouders, intermediairs en akkerbouwers) voor terughoudendheid in het 

aangaan van contracten. Dit betekent dat veehouders geen ‘license to produce’ (papieren 

afzetcontracten) kunnen verwerven doordat er nog teveel fysieke mest in het systeem zit. 

Verwar het papieren traject van MAO’s niet met de feitelijke meststroom. In die zin verschillen 

MAO’s en dierrechten als dag en nacht met elkaar!!!  [terecht dat we steeds in de gaten 

moeten houden dat bij MAO een papieren en een fysieke stroom mest bestaan. Daar waar 

minder is geproduceerd dan er op papier is gezet, is er weinig aan de hand aangezien er dan 

ook niks verloren kan gaan (vervelend is dan wel de loze contractenproblematiek); het is 

echter vervelend als wat er wel is geproduceerd niet op de plek terecht komt waar het volgens 

contract zou moeten. Dat wordt tegengegaan door verder aanscherpen de controle op 

feitelijke transporten van mest. En wat dat betreft is AGR-GPS vergeleken met 2002 een 

enorme verbetering. ] 

Wat volgens mij ontbreekt is dat een stelsel van mao gevoelig is voor heel veel wisselingen in 

contracten over dezelfde grond in een korte periode. Weliswaar is dat met een goede BRP 

voor het aspect grond goed af te dichten, maar zeker wanneer constructies gebouwd gaan 

worden rond (buitenlandse) grond in combinatie met mestverwerking en allerlei schimmige 

intermediairs dan zou het voor zowel DR als voor nVWA nog wel eens een bewerkelijk 

systeem kunnen worden.  

6.  

7. Een stelsel van MAO’s kan een effectief instrument zijn om de productie van mest in 

overeenstemming te brengen met de beschikbare afzetruimte. Het dwingt producenten om 

mestproducten te leveren waarvoor een afzetmarkt is en kan daarmee een stimulans vormen 

voor mestverwerking. Een MAO-stelsel ontziet die ondernemers die eigen grond hebben voor 

de afzet van hun eigen mest. Grondgebondenheid wordt gestimuleerd. 

5.1 lid 2 e
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5. Kwalitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 

 

 Dierrechten MAO 

Absoluut plafond mestproductie 

(van belang i.v.m. mestproductieplafond 2002) 

erg gezocht, deze toevoeging!!! Reactie : 

Hoe kan de realiteit gezocht zijn???? (jij drie 

uitroeptekens, ik vier vraagtekens) erg gezocht 

omdat als tegemoet gekomen wordt aan de tot 

nog toe verzwegen politieke wens om ook 

mestverwerking te stimuleren (motie 

koopmans/snijder) het stelsel van dierrechten zo 

lek is als een mandje. Dan is die absoluutheid van 

dierrechten weg. Omgekeerd valt er juist voor 

mao te betogen dat door de directe of indirecte 

koppeling aan grond, zowel vooraf als in 

combinatie met de gebruiksnormen ook in het 

jaar zelf, intensivering wordt tegengaan. Want 

dat is het uiteindelijke doel van de commissie en 

de derogatiebeschikking, niet het middel plafond 

2002 op zich!!!!! 

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.  

Nee 

Hoe meer afzetruimte gecontracteerd kan 

worden, hoe groter de productie kan worden. 

Begrenzing wordt gevormd door beschikbare 

grond, acceptatie buiten Nederland, eisen aan 

R.O. en capaciteit om mest buiten de landbouw 

af te zetten.  

5.1 lid 2 e
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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. Praktijk leert echter dat zodra 

dat moment daar is, we ons in alle mogelijke 

bochten wringen om maar niet te hoeven 

afromen. Gevolg is dus dat mestproductie gelijk 

blijft en mestafzetruimte daalt. Dat leidt tot 

hogere mestafzetkosten, terwijl je blijft zitten 

met kosten dierrechten! Reactie : Dat is 

politiek. Bedoeling hier is het stelsel te 

boordelen, niet de politiek lafheid en onmacht.   

Ja, maar minder direct 

Door aanvullende voorwaarden te stellen aan 

afzetcontracten, bijvoorbeeld het contracteren 

van 110% van de te verwachten productie of 

door mestafzetcontracten te baseren op 170 in 

plaats van 250 kg N…Reactie : Dat lijkt me 

een goed plan. Dan weten melkveehouders 

vooraf dat ze voor 80 kg N/ha/jr loze contracten 

moeten afsluiten. Afzetruimte die dan niet meer 

door varkenshouders gecontracteerd kan 

worden waardoor zij de dupe hiervan worden, 

want geen contract is geen ‘license to produce’. 

Is dat wel politiek haalbaar??? Helemaal met je 

eens om ons verre te houden van politieke 

beoordeling. Maar dan geldt dat voor beide 

kolommen. Dan is het hier volslagen terecht om 

toe te voegen: ‘of door de definitie van 

grondgebondenheid aan te passen, bijvoorbeeld 

door de onderliggende gebruiksnorm voor 

mestafzetcontracten te veranderen 

(bijvoorbeeld in plaats van 250 kg graasdiermest 

maximaal 230 kg graasdiermest in gebieden 

waar intensieve veehouderij ongewenst is)’ 

5.1 lid 2 e
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Zijn er kosten verbonden aan de ‘license to 

produce’? 

Ja, alleen bij uitbreiding 

Kosten voor ‘license to produce’ uitsluitend bij 

de aanschaf van dierrechten bij uitbreiding. 

Deze kunnen zwaar drukken op 

investeringsruimte. Er zijn geen kosten voor het 

instandhouden van dierrechten (afgezien van 

eventuele aflossing van rente) 

Ja, jaarlijks bij afsluiten MAO’s (maar dat is 

voor een deel niet anders ten opzichte van de 

nu bestaande situatie dat veehouders ook 

moeten betalen voor mestafzetruimte!) 

Reactie  Nee, nee en nog eens nee!! Dat 

is misschien in enkele gevallen 

privaatrechtelijk zo, maar geen verplichting 

vanuit de overheid. En zoals je zelf al aangaf 

in de beschrijving van mao: de 

afzetovereenkomst zelf is privaatrechtelijk, de 

verplichting om je mestproductie te 

verantwoorden is dat niet! 

Ondernemers dienen elk jaar kosten te maken 

voor ‘license to produce’. Afzetruimte is het 

schaarse goed (grond, export, verbranding, afzet 

buiten de landbouw). Bij MAO met afnameplicht 

zullen afnemers een vorm van ‘risicobijdrage’ 

vragen voor het afsluiten van een MAO. Om die 

reden valt te verwachten dat in een MAO-stelsel 

waarin de mestproductie niet belemmerd wordt 

door dierrechten, de kosten van de 

afzetcontracten hoger liggen dan in een stelsel 

gebaseerd op dierrechten (tenzij een 

dierrechtenstelsel weinig beperkend is, 

aangezien dan ook onder dierrechten er 

concurrentie ontstaat om afzetruimte en 

daarmee de behoefte om vooraf privaat 

contracten af te sluiten die verder dezelfde 

onzekerheden kennen als er zijn onder mao). 

5.1 lid 2 e
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Wat is het financiële effect voor 

melkveehouders (en eventueel veehouders in 

andere bedrijfstakken buiten de 

varkenshouderij en pluimveehouderij)? 

 

[zie ook mijn eerdere opmerking over wat 

neem je uiteindeljik als referentiepunt; een 

sector of individuele ondernemers in die 

sector?] 

Negatief voor ontwikkelende bedrijven; 

positief voor stoppers 

Melkveehouders krijgen een extra en nieuwe 

kostenpost erbij in geval van uitbreiding. De 

drang om te groeien zal bij een deel van de 

ondernemers groot zijn (de stallen worden al 

gebouwd!). Er zal, zeker in eerste instantie, 

sprake zijn van een zeer schaars goed en 

dienovereenkomstig hoge prijzen. 

neutraal-positief voor bedrijven met 

voldoende grond; negatief voor bedrijven met 

te weinig grond 

Een aanzienlijk deel van de melkveehouders 

(circa 90% onder huidige gebruiksnormen) heeft 

voldoende eigen grond om dierlijke mest af te 

zetten. Die ondernemers die minder dan 250 kg 

N/ha produceren kunnen extra inkomsten 

genereren door het aanbieden van afzetruimte 

voor andere ondernemers. 
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Wat is het financiële effect voor varkens- en 

pluimveeintensieve veehouders? 

 

Neutraal 

Voor de varkens- en pluimveehouders verandert 

er niks. Kosten uitsluitend bij de aanschaf van 

dierrechten bij uitbreiding. Deze kunnen zwaar 

drukken op investeringsruimte. Er zijn geen 

kosten voor het instandhouden van dierrechten. 

Bestaande rechten behouden hun waarde. 

 

Indien rechten uitwisselbaar worden tussen 

diercategoriën zal de prijs voor rechten 

toenemen door sterke concurrentie vanuit met 

name de melkveehouderij. 

 

In geval dat afroming van rechten nodig is om 

een eventueel te groot verschil met de 

miliuegebruiksruimte (en daarmee fraudedruk) 

op te lossen, leidt dit tot kosten voor alle 

betrokken veehouders. 

Eerst negatief, daarna onzeker 

Vrijwel alle varkens- en pluimveehouderijen 

hebben de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in 

dierrechten. Bij afschaffen van het stelsel van 

dierrechten zijn deze investeringen niets meer 

waard. Hiervoor in de plaats komen kosten voor 

MAO’s. Deze zullen in verhouding lager zijn dan 

investeren in rechten. Hier staat tegenover dat 

kosten voor MAO’s jaarlijks terugkeren en dat, 

indien de dierlijke productie toeneemt, 

afzetruimte een groeiend schaars goed zal 

worden waardoor MAO-kosten ook toe zullen 

nemen. [interessante opmerking maak je hier: 

waarom heb ik nog geen beschouwing gelezen 

over het feit dat de mestafzetruimte in NL daalt 

voor het stelsel van dierrechten?] Reactie : 

Omdat dierrechten en mestafzetruimte juridisch 

gezien niet aan elkaar gekoppeld zijn en dus 

niets met elkaar te maken hebben. dat vind 

ik een verbazingwekkende opmerking gelet op 

dat je hiervoor de verplichting uit de 

derogatiebeschikking in de strijd hebt gegooid. 

Ik krijg niet de indruk van de Commissie dat het 

ze daarbij te doen is om een soort van papieren 

juridische werkelijkheid, maar om effect op 

voorkomen van werkelijke intensivering. 

Kortom, in de werkelijkheid van de Commissie 

(en ook in de werkelijkheid van de 

milieumonitoring hebben die twee echt iets met 

elkaar te maken. Als dierrechten er niet aan 

bijdraagt dat de mestdruk per ha beperkt blijft 

(en dat merk je vanzelf wel in de meetgegevens) 

dan is het een waardeloos stelsel] Dierrechten 

worden niet duurder dooordat er beperkte 

afzetruimte is. MAO’s worden wel duurder als 

de mestafzetruimte krimpt. Maar dat worden 

mestafzetcontracten onder een systeem van 

dierrechten ook als wel de gebruiksruimte 

krimpt, maar niet de hoeveelheid dierrechten. 

5.1 lid 2 e
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Wat is het financiële effect voor akker- en 

tuinbouwers? 

Neutraal/licht positief 

Bij uitbreiding van stelsel van dierrechten tot 

andere diercategorieën blijft het aanbod aan 

dierlijke mest gelijk, maar wordt toekomstige 

groei beperkt (afhankelijk van hoe initiële 

toedeling plaatsvindt). Door aanscherpen 

gebruiksnormen wel minder plaatsingsruimte 

waardoor onderhandelingspositie voor AT-

sector iets beter wordt.  

Positief 

Afzetruimte, waaronder grond, is onder het 

MAO-stelsel een schaars goed. De AT-sector kan 

aan dit schaarse goed een prijskaartje hangen. 

Hiermee wordt bovenop de financiële 

vergoeding voor de fysieke afname van mest 

ook een vergoeding ontvangen voor het 

afsluiten van een MAO 

Handhaafbaarheid 

Volgorde deze en volgende rij omdraaien. Dit is 

onlogisch. 

Goed 

Handhaving is relatief eenvoudig. Kwestie van 

staarten tellen (+ I&R) [klopt dit gelet op dat je 

te maken hebt met dagplafond en jaarplafond?] 

Matig 

Vergt behoorlijke inspanning. Door goede 

perceelsregistratie wel beter dan in verleden. 

Vooral in geval ondernemers onvoldoende 

afzetruimte hebben gecontracteerd zullen veel 

discussies ontstaan. Want welke maatregel 

wordt dan genomen? Gaat de overheid dieren in 

beslag nemen? Inspanning is daarnaast jaarlijks 

terugkerend. 

Extra probleem kan het ‘bouwen van 

constructies’ zijn. Echter deels zijn die identiek 

aan de problematiek die nu ook al bestaat onder 

het stelsel van gebruiksnormen in combinatie 

met dierrechten. 

Uitvoerbaarheid Toedeling rechten 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.  

Goed 

Door verdergaande digitalisering is 

uitvoeringsapparaat naar verwachting goed in 

te richten. 

Mogelijk leiden veelvuldige veranderingen van 

contracten wel tot extra werk. 
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Uitvoeringskosten Relatief laag (t.o.v. MAO) 

Kosten hoger dan huidige stelsel door 

uitbreiding aantal diercategorieën. In 

verhouding tot stelsel van MAO zijn kosten wel 

lager. 

Relatief hoog (t.o.v. dierrechten) 

Jaarlijkse controle op gecontracteerde 

hoeveelheid afzetruimte (koppeling forfaitaire 

mestproductie aan grond, exportcontracten en 

afzet buiten de landbouw). Kosten relatief hoog 

in vergelijking met stelsel van dierrechten. 

Effectiviteit in realisatie doel (in de hand 

houden druk op de mestmarkt/aanvullende 

maatregel ter realisatie doelen Nitraatrichtlijn) 

Goed 

Door vrijwel 1-op-1 relatie [zoals je eerder 

aangaf is dat niet helemaal zo; woordje vrijwel 

vind ik wat zwakjes om de 1-op-1 te relativeren] 

tussen aantal dierrechten en mestproductie is 

druk op de mestmarkt effectief te reguleren. 

Dierrechten bieden daarnaast de mogelijkheid in 

te grijpen door korting bij verhandeling, opkoop 

en generieke korting.  

Zoals gezegd: erg theoretisch dit: zie hoe we 

omgaan met overschrijding 2008. Papieren 

tijger, die dierrechten. Reactie : Zoals eerder 

gezegd, dat is politiek. Ligt niet aan het systeem 

an sich Eens. Maar dat betekent dat je de beker 

ook helemaal moet leegdrinken door niet alleen 

een theoretische mogelijkheid te beschrijven 

maar ook de actie nodig om de mogelijkheid te 

realiseren: Effectiviteit is er echter alleen als 

deze mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruikt 

wordt indien nodig. 

Matig tot vrij goed 

Door vrij grote marge [waar is op gebaseerd dat 

die marge zo groot is? is dat niet mede 

afhnakelijk van de precieze invullng van een 

dergelijk systeem?] tussen forfaitaire productie 

en daadwerkelijke mestproductie kan onbalans 

ontstaan. Daarnaast heeft een slecht afzetjaar 

(tegenvallende weersomstandigheden) een 

groot negatief effect op de te contracteren 

afzetruimte in het daarop volgend jaar. 

Interessante vraag: en hoe wordt dat onder 

dierrechten dan opgelost? Korting dierrechten? 

Reactie Nee, want er hoeft niet 

gecontracteerd te worden. Er bestaat juridisch 

geen relatie tussen productie en afzetruimte.[En 

dat is dan ook precies wat je als belangrijk 

bezwaar tegen het dierrechtensysteem kunt 

aanvoeren.   

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e
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Stimulans voor innovatie Laag 

Ingeval een stelsel van dierrechten geen 

mogelijkheid bevat voor inverdienen 

(bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer dieren 

te houden bij lagere excretie) zal er weinig 

stimulans tot innovatie vanuit gaan. Ruimte voor 

investeren gaat deels in aanschaf dierrechten 

zitten. Afhankelijk van hoe je in de toekomst 

metsverwerkingsopties invult, kan het oordeel 

beter zijn. 

Laag tot vrij goed 

Ingeval een stelsel van MAO’s geen 

mogelijkheid bevat om met lagere 

excretiewaarden te rekenen bij het aangaan van 

contracten zal er weinig stimulans tot innovatie 

op het punt van voer vanuit gaan. 

Grondgebondenheid wordt wel gestimuleerd 

net als bepaalde vormen van mestverwerking. 

Draagvlak sector Laag tot vrij laag 

Intensieve veehouderij ziet stelsel van 

dierrechten vooral als grote belemmering is 

ondernemerschap. Middelen die ingezet moeten 

worden voor uitbreiding rechten kunnen niet 

ingezet worden voor bedrijfsontwikkeling en 

milieu-investeringen. Zonder stimulans voor 

ondernemers die afzet geregeld hebben of aan 

mestverwerking doen geen steun vanuit 

varkens- en pluimveehouderij. Melkveehouderij 

ziet liever een systeem dat gekoppeld is aan 

grond. 

 

Vrij hoog tot hoog 

Veehouderij wil beloning van ondernemers die 

afzet goed geregeld hebben, hetzij door eigen 

grond hetzij door verwerking in combinatie met 

export of afzet buiten de landbouw. Zowel 

intensieve veehouderij (NVV) als 

melkveehouderij (NMV) hebben zich 

uitgesproken vóór kansen voor gezinsbedrijven. 

Als MAO te weinig sturend is dreigt enorme 

concurrentie om afzetruimte waarvan kleinere, 

mindere kapitaalkrachtige, ondernemers de 

dupe kunnen worden. [deze laatste stelling 

geldt in elk geval voor dierrechten. Of die bij 

mao’s geldt waag ik te betwijfelen: veronderstel 

je dat er niet gecontroleerd wordt op mate 

waarin veehouders vooraf gecontracteerd 

hebben? ] 
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Verwachte dDraagvlak politiek Laag tot vrij laag 

Een meerderheid van de huidige Kamer wil 

ondernemerschap stimuleren. Dierrechten past 

niet in deze visie. Een meerderheid van de 

Kamer ziet ook weinig tot geen milieurisico’s.  

Vrij hoog tot hoog 

MAO’s appelleren aan ondernemerschap. Te 

verwachten valt dat in de vergelijking met 

dierrechten meer kamerleden mao’s zullen zien 

als een vorm van regulering die 

grondgebondenheid en ondernemerschap 

stimuleertVolgens een meerderheid van de 

Kamer ontziet een stelsel van MAO’s 

grondgebonden bedrijven en vormen ze een 

stimulans voor de intensieve veehouderij om te 

komen tot effectieve en efficiënte afzet (lees: 

mestverwerking en export) buiten de 

Nederlandse landbouw. 

 

6. Kwantitatieve beoordeling dierrechten en MAO’s 

 

Beoordeling Kleurcodering 

Positief  

Neutraal  

Negatief  

 

 Dierrechten MAO 

Absoluut plafond 

mestproductie 

(van belang i.v.m. 

mestproductieplafond 2002) 

+ - 

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) 

+ + / - 

Zijn er kosten verbonden aan + + / - 
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de ‘license to produce’? 

Wat is het financiële effect 

voor melkveehouders? 

-  + 

Wat is het financiële effect 

voor intensieve veehouders? 

+ / - - 

Wat is het financiële effect 

voor akker- en tuinbouwers? 

+ / - + / - 

Handhaafbaarheid + + / - 

Uitvoerbaarheid + + / - 

Uitvoeringskosten + - 

Effectiviteit in realisatie doel 

(in de hand houden druk op de 

mestmarkt/aanvullende 

maatregel ter realisatie doelen 

Nitraatrichtlijn) 

+ + / - 

Stimulans voor innovatie - + / - 

Draagvlak sector - + 

Draagvlak politiek - + 

Robuustheid + - 
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Bijlage 1: Standpunten fracties Tweede Kamer 

 

Politieke partij Zetels Meest recente standpunt 

CDA 21 Het beoogde kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de 

PVV wil geen voortzetting van bestaande of invoering van nieuwe 

dierrechten. Dat meldt Boerderij vandaag. De 

landbouwwoordvoerders van VVD en CDA wijzen voortzetting van 

varkens- en pluimveerechten en invoering van "koerechten" van 

de hand. Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) en Ger Koopmans (CDA) 

zeggen in het Boerderij-artikel geen behoefte te hebben aan extra 

sturingsinstrumenten voor het in de hand houden van de 

veestapel. In 2015 lopen het bestaande stelsel van varkens- en 

pluimveerechten en de melkquotering af. 

 

Snijder en Koopmans wijzen resoluut de opties van de hand die 

Capgemini in een rapport heeft beschreven om de omvang van de 

veestapel te sturen. "Die geven alleen maar meer bureaucratie en 

dat wil de VVD beslist niet", zegt Snijder. "De emissies dalen in 

hoog tempo, extra sturingsmechanismen zijn niet nodig’", 

concludeert Koopmans. (bron: www.agd.nl; 10 augustus 2010) 

VVD 31 De VVD wil af van de dierrechten voor pluimvee en varkens. Als 

het aan die partij ligt worden de stelsels per 2015 opgeheven, zo 

bleek gisteren tijdens een gesprek met fractieleider Mark Rutte en 

Tweede Kamerlid Janneke Snijder. Volgens de liberalen is het over 

vijf jaar niet langer nodig de omvang van de intensieve 

veehouderij op die wijze te reguleren. Evenwicht op de mestmarkt 

is voldoende. Dan is het wel van belang dat de overheid mestbe- 

en verwerkingsinitiatieven bevordert. “Wij zijn bereid daar steun 

aan te leveren”, aldus Snijder. (bron: www.agd.nl; 19 mei 2010) 

PVV 24 Standpunt onzeker. Gezien gedoogsteun aan kabinet VVD en CDA 

en gezien houding in debatten over mestbeleid in het verleden 

valt te verwachten dat PVV tegen voortzetting van stelsel van 

dierrechten en voor ondernemerschap is. 

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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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 “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). 

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). 

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). 

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) 

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) 

 



 25 

Bijlage 2 Artikelen media 

 

 

Nieuwe Oogst 3 juli 2010 

 

De melkveehouderijsector wil geen dierrechten. Varkens- en pluimveehouders denken er iets 

genuanceerder over.  

Dierrechten, dierrechten gekoppeld aan ammoniakprestaties of helemaal geen dierrechten, maar een 

ingewikkeld systeem van emissiemanagement. Dat zijn drie opties om de milieubelasting van de 

Nederlandse veehouderij na afschaffing van het melkquotum in 2015 in toom houden. Tenminste, als 

het aan Capgemini Consulting en Alterra ligt. De twee onderzoeksinstituten baarden vorige week een 

rapport. Het is de basis is voor de keuze die de regering moet maken om wel of geen grenzen aan een 

eventuele groei van veehouderijsectoren te stellen. ,,Mestverwerking kan een deel van het probleem 

oplossen. Maar er is geen zekerheid dat we daarmee aan alle milieudoelstellingen voldoen. Er moet 

meer gebeuren’’, stelt onderzoeksleider Vincent Viool van Capgemini Consulting.  

 

Drie oplossingen  

De onderzoekers dragen drie oplossingen aan. Oplossing 1 is een systeem van dierrechten voor alle 

sectoren. Oplossing 2 combineert dierrechten met een emissielabel. Als een veehouder erin slaagt met 

beter voer, een betere stal of andere maatregelen de ammoniakuitstoot te verlagen, mag hij groeien. Er 

blijft echter een plafond van dierrechten. Oplossing 3 kent geen dierrechten maar is gebaseerd op het 

managen van de emissie. Er wordt per bedrijf een emissieruimte vastgesteld voor ammoniak, nitraat, 

fosfaat, broeikasgassen, fijn stof, zware metalen, geur en eventueel medicijnen. Op wat voor manier de 

boer binnen de grens blijft, is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij wordt afgerekend op het 

eindresultaat. In het rapport staat dat het invoeren van dierrechten voor koeien, varkens en kippen vanaf 

2015 de gemakkelijkste oplossing is. ,,Maar het is niet automatisch zo dat de makkelijkste optie ook de 

beste is’’, nuanceert Viool. ,,Het is een complexe afweging van factoren die op alle opties moet 

plaatsvinden.” Een nadeel van oplossing 1 en in iets mindere mate van oplossing 2 is het gebrek aan 

innovatiestimulans voor ondernemers, erkent Viool. Oplossing 3 doet meer beroep op de creativiteit van 

de boer. Viool: ,,De boer zit aan de knoppen en er is ruimte om te innoveren.’’ Nadeel van oplossing 3 is 

dat het meer tijd en inspanning vraagt dan beschikbaar is tot 2015. Alleen al het monitoren, berekenen 

en met instemming vaststellen van de emissies per stof en per bedrijf vraagt al enkele jaren.  

 

Varkenshouderij  

Annechien ten Have, voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij zegt dat het rapport onderstreept dat 

,,we voorlopig niet zonder een regulering van het aantal dieren kunnen’’. ,,Of we dat met nieuwe 

technieken op termijn wel kunnen? Dat is de vraag. Feit is dat we vastlopen met alleen dierrechten en 

verder niks doen. Daarom zetten wij in op reductie van de mineralenuitstoot via het veevoerspoor, 

optimale mestafzet op de binnenlandse markt en meer mestverwerking.’’ Op dat laatste front verkent de 

LTO-vakgroep Varkenshouderij twee sporen. De één is een systeem waarbij de varkenshouder verplicht 

wordt een deel van het mineralenoverschot te laten verwerken. De tweede optie is een systeem waarbij 

een pool van dierrechten wordt gevuld door bijvoorbeeld afroming bij verhandeling. Deze rechten 

worden dan uitgegeven aan boeren die mest willen gaan verwerken. Ten Have staat er overigens wel op 

dat er een systeem komt dat voor alle sectoren geldt en waarin alle sectoren gelijk worden behandeld. 

,,Gelijke monniken, gelijke kappen.’’  

 

Pluimveehouderij  

Jan Wolleswinkel, voorman van de pluimveehouders in Nederland (NOP/LTO), ziet zijn sector met 

initiatieven op gebied van mestverwerking, de bouw van nieuwe stallen en het voerspoor ook 

verduurzamen. Toch hoeven de dierrechten er voor hem niet af. ,,Ons uitgangspunt is helder. We 

hebben een systeem van dierrechten met schotten en we gaan ervan uit dat de maatschappelijke druk 

op onze sector blijft. Dan is het verstandig om niet terecht te komen in gevaarlijke situaties. Een systeem 

van dierrechten kost extra geld bij investeringen, maar helpt bij vergunningverlening en is voor iedereen 

duidelijk.’’ ,,Bovendien, alles wat je reguleert, kost geld. Wij denken niet dat je snel een systeem hebt 

wat veel beter is. Ik begrijp dat de situatie voor de melkveehouderijsector anders ligt. Misschien moet je 

daar iets anders voor bedenken. Zeker is dat dit rapport de rust in de veehouderijsectoren niet 
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bevordert.’’  

 

Melkveehouderij  

Voorzitter Siem-Jan Schenk van LTO Melkveehouderij heeft het laatste woord. ,,Dier- of emissierechten 

lossen het probleem niet op. Je verspeelt er alleen maar geld mee dat je beter in innovatie kunt steken.’’ 

Hij vindt dat het rapport uitgaat van een statische situatie. Terwijl de melkveehouderij via het 

veevoerspoor, initiatieven voor mestverwerking, emissiearme stallen en weidegang juist volop bezig is 

om de knop om te zetten. ,,Geef ons die ruimte’’, vraagt Schenk, die ook nog even refereert aan het 

grondgebonden karakter van de sector. Bovendien gaan de onderzoekers voorbij aan de gemaakte 

afspraken om methaan en ammoniak terug te dringen, stelt hij. Schenk wijst op de donderdag door 

minister Verburg aan de Tweede Kamer aangeboden voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 

,,Daarin wordt een ammoniakplafond neergelegd waarmee we wel moeten. We zijn niet bang voor 

scherpe emissie-eisen, maar geef ons dan ook het roer in handen.’’ 
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Duitse autoriteiten zien scherper toe op invoer van Nederlandse mest 

 

Duitse boeren die mest uit Nederland op hun percelen laten aanvoeren, moeten tegenwoordig zelf 

vergunningen aanvragen. Ze moeten op perceelsniveau aangeven hoeveel mest ze willen 

aanvoeren en op welk tijdstip ze het willen gebruiken. In het najaar mag maximaal 80 kilo stikstof 

of 40 kilo ammonium worden gegeven. De gift in het voorjaar is afhankelijk van het gewas. 

Grondgebruikers die ook vee houden, mogen geen dierlijke mest uit het buitenland aanvoeren. 

 

In het verleden regelden bemiddelaars de aanvragen voor vergunningen om mest aan te voeren. De 

Duitse overheid had daardoor geen goed zicht op waar mest werd uitgereden en om welke hoeveelheid 

het daarbij ging. Om zicht te krijgen op de exporten mest van Nederland naar Duitsland wordt al wel 

wat meer samengewerkt tussen overheden. Zo gebruiken de Duitse autoriteiten sinds begin dit jaar het 

Nederlandse GPS/Trace controlesysteem. Brancheorganisatie Cumela Nederland zou het een goede zaak 

vinden dat de Duitse instanties ook de beschikking krijgen over de GPS/AGR meldingen van de 

intermediairs, wanneer dat bijdraagt aan het vertrouwen in de Nederlandse exporteurs van mest. 

 

Vee & Gewas  10/07/10 
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Her te gebruiken: 

Voor deze snelle beëindiging waren een aantal aanleidingen: 

1. Uit een ex ante-evaluatie van de sturingskracht van het stelsel van bleek dat het instrument niet 

geschikt was voor volumereductie, maar hooguit voor volumebeheersing. Bij een beperkte 

onevenwichtigheid van de mestmarkt zou het instrument naar verwachting wel werken, maar niet 

bij een landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van grotere omvang. 

2. Het Landbouw Economisch Instituut concludeerde in de evaluatie meststoffenwet 2004 dat het 

stelsel van mestafzetovereenkomsten: 

a. niet doeltreffend was. Ingeval er geen productierechten hadden bestaan, naast het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten zoals het sinds 2002 heeft gefunctioneerd, was de conclusie ten 

aanzien van de doeltreffendheid van het stelsel van mestafzetovereenkomsten niet wezenlijk 

anders geweest. Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten lijkt een individuele veehouder 

namelijk niet sterk beperkt te worden in zijn uitbreidingsmogelijkheden, alhoewel dit wel 

afhankelijk is van de stringentie van de gebruiksnormen en de financiële draagkracht van de 

betreffende veehouder. 

b. niet doelmatig was. De administratieve lasten en uitvoeringskosten van het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten waren hoog, aangezien elk jaar weer een overeenkomst moest 

worden gesloten, alhoewel de mogelijkheid bestond om voor een aantal jaren een 

mestafzetovereenkomst af te sluiten. 

c. tot hoge kosten leidde. Het merendeel van de agrariërs vond de kosten van het stelsel van 

mestafzetovereenkomsten disproportioneel ten opzichte van de milieuwinst. 

d. door ondernemers als een administratief stelsel werd ervaren dat geen binding had met de 

werkelijke meststromen. 

e. resulteerde in negatieve bedrijfseffecten door het feit dat ieder jaar opnieuw via contracten de 

benodigde productieruimte moest worden verkregen. Dit zorgde, ten opzichte van het stelsel 

van productierechten, tot grotere inkomensschommelingen en dus meer onzekerheid. 

f. niet stimuleerde tot een meer grondgebonden productie. Volgens ondernemers was investeren 

in grond minder renderend dan investeren in alternatieve mestafzetmogelijkheden. 

 

Overigens zijn er boze tongen die beweren dat naar een geprefereerde uitkomst van de Evaluatie toe 

geschreven is. Maar hiervan is natuurlijk geen sprake. 

Met opmaak: opsommingstekens en nummering



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Technisch Overleg Fosfaatrechten dinsdag 2 december 10:00 - 12:30 uur
Datum: vrijdag 8 maart 2019 11:50:42
Bijlagen: 20151129 Melkvee Veehouderij Situatie 2015 v1 7.pdf

Van:  
Verzonden: zondag 29 november 2015 22:15
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Technisch Overleg Fosfaatrechten dinsdag 2 december 10:00 - 12:30 uur
Excuses. Er zat nog een foutjein. Dit is de goede/
Vriendelijke groet,

Hoofd Voedsel
Natuur & Milieu, Investeer in de toekomst, steun Natuur & Milieu.

Van:  
Verzonden: zondag 29 november 2015 22:12
Aan: @minez.nl>
CC: @natuurenmilieu.nl>
Onderwerp: RE: Technisch Overleg Fosfaatrechten dinsdag 2 december 10:00 - 12:30 uur
Hoi ,
Hier onze inbreng.
Vriendelijke groet,

Hoofd Voedsel
Natuur & Milieu, Investeer in de toekomst, steun Natuur & Milieu.

Van: ) [mailto: @minez.nl] 
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 11:32
Aan: @natuurenmilieu.nl>; @telfort.nl>;

@hetnet.nl>; @zlto.nl>; 
@najk.nl>; @minez.nl>; 

@nzo.nl>; @frieslandcampina.com>;
@nmv.nu>; @natuurenmilieu.nl>; 
@natuurenmilieu.nl>; 

@frieslandcampina.com>; @lto.nl>; 
@minez.nl>

Onderwerp: Technisch Overleg Fosfaatrechten dinsdag 2 december 10:00 - 12:30 uur
Allen,
Voor dinsdag 1 december staat een volgend Technisch Overleg Fosfaatrechten gepland.
Het overleg zal plaatsvinden van 10:00 tot uiterlijk 12:30 uur bij het Ministerie van EZ
(Mansholtzaal).
De NMV heeft zich vanwege dringende verplichtingen voor dit overleg afgemeld.
Bijgevoegd alvast het conceptverslag van het overleg van 5 november en twee documenten die
door Netwerk Grondig zijn ingebracht.
Maandag volgt de definitieve agenda.
Oproep aan alle om uiterlijk maandag 15:00 uur agendapunten en/of stukken te
mailen.
Groet,

senior beleidsmedewerker programma mest
------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Agro & Natuur
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Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
------------------------------------------------------

@minez.nl
070 – 
06 – 
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

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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