
      
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 9 juni – 15 juni 2017 
  
 
MEST 
  
12 juni 2017 
Waarde nieuwe equivalente maatregelen onduidelijk  
NieuweOogst.nu  
Behoud van milieukwaliteit houdt in dat het bodemoverschot aan stikstof of 
fosfaat niet mag toenemen. Equivalente maatregelen komen er in de ... 
 
14 juni 2017 
'Mestfraude: een beerput of incidenten?'  
Boerderij (abonnement)  
De politie rapporteert aan de Tweede Kamer dat zij niet in staat is de vele 
mestsluiproutes te controleren. Wel weet de politie dat frauderen met mest ... 
 

STIKSTOF 
  
9 juni 2017 
'Amoniakbeleid in Nederland faalt'  
Boerenbusiness.nl  
Akkerbouwvakbonden, veehouderijvakbonden en enkele andere organisaties 
eisen nieuwe ammoniakregels. Zij menen dat het huidige beleid is ... 

14 juni 2017 
Melkvee en geiten per direct onder stikstofverordening  
Boerderij (abonnement)  
Gedeputeerde Staten streeft naar een zo circulair mogelijke manier van 
omgaan met mest, aldus de gedeputeerde. Mest moet zo snel mogelijk 
stabiel ... 
Brabant presenteert maatregelen mestbeleid - De Molenaar  
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FOSFAAT  

9 juni 2017 
Regeling fosfaatreductie stimuleert fosforarm voer  
Boerderij (abonnement)  
De varkenshouderij verlaagt vrijwillig de hoeveelheid fosfaat in mest. Dat 
gebeurt met minder fosfor in voer. De mogelijkheden verschillen per bedrijf. 
 
14 juni 2017 
Fosforvreter dempt algenbloei  
Technisch Weekblad  
IJzer in grondwater blijkt fosfaat in oppervlaktewater veel meer te binden 
waardoor algenbloei – groene soep – in mindere mate voorkomt dan op ... 
 
 
NITRAAT 
 
10 juni 2017 
Boerenfrustratie over actieplan nitraat  
NieuweOogst.nu  
Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gaat voor de komende jaren de 
gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof bepalen. Het actieplan moet de ... 
 
Romijn: 'verloren' derogatie kan nu worden ingekopt  
Boerderij (abonnement)  
Het zesde actieprogramma om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn kan nagenoeg 
worden ingekopt bij de Europese Commissie. Ook het binnenhalen ... 
 
14 juni 2017 
'Goedkeuring derogatie voor 2018 lukt niet'  
Boerenbusiness.nl  
Het zal niet lukken om het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, en daarmee 
de derogatie, goedgekeurd te krijgen voor 1 januari 2018. Dat zegt Kees ... 
 
 
INTERNATIONAAL 
 
EU gives green light to sustainable fertilizer proposal 
Proposals to ensure a sustainable supply of ‘efficient and environmentally-
friendly’ fertiliser products for EU farmers were approved by the EU Agriculture 
Committee last week. 
Source: Agriland 
more 
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