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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 5 november – 19 november 2018 
 
 
(KUNST)MEST 

Schouten sluit heffing op kunstmest niet uit - 06-11-2018 

De Boerderij: 
Minister Carola Schouten van landbouw sluit een heffing op stikstofkunstmest niet uit.  
Dat blijkt tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura 
Bromet wil een heffing op stikstofkunstmest invoeren om zo het gebruik van kunstmest te demotiveren.  
  
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/11/Schouten-sluit-heffing-op-kunstmest-niet-uit-355260E/ 
 

LTO vindt heffing op kunstmest 'waardeloos idee' - 08-11-2018 

Nieuwe Oogst: 
Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt de heffing op kunstmest 'een waardeloos idee'. 
Het betalen van extra belasting heeft volgens hem geen enkele invloed op de beslissing om wel of geen 
kunstmest te gebruiken. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/07/lto-vindt-heffing-op-kunstmest-waardeloos-idee 
  

Meerderheid in Tweede Kamer bepleit heffing op stikstofkunstmest - 08-11-2018 

AgriHolland: 
Bij het behandelen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een 
meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een motie van GroenLinks en de PvdA waarin de regering 
wordt gevraagd een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen 
kringlooplandbouw vorm te geven. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207360 
  

Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland? - 12-11-2018 

Vilt: 
Nederland loopt zo hoog op met de circulaire economie en de kringlooplandbouw die daar perfect in past dat een 
taks op kunstmest in overweging wordt genomen. Door de Tweede Kamer is onlangs een motie van GroenLinks 
aangenomen met het verzoek aan landbouwminister Carola Schouten om een heffing te bekijken. De reacties uit 
het landbouwkamp liegen er niet om. 
 
http://www.vilt.be/kunstmesttaks-nieuw-rondje-boeren-pesten-in-nederland 
 

OM: mestfraude alleen op te lossen als er minder vee is - 13-11-2018 

NOS: 
De Nederlandse veestapel moet inkrimpen om grootschalige mestfraude aan te kunnen pakken. Dat zegt Rob de 
Rijck, de landelijk coördinerend milieuofficier van justitie in NRC.  
 
https://nos.nl/artikel/2259038-om-mestfraude-alleen-op-te-lossen-als-er-minder-vee-is.html 
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Wat meer rust op kunstmestmarkt - 19-11-2018 

De Boerderij: 
De KAS-prijzen stegen in oktober verder door. Tot een niveau van boven € 25. De laatste weken lijkt de 
kunstmarkt wat te stabiliseren. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/11/Wat-meer-rust-op-kunstmestmarkt-360036E/ 
 

FOSFAAT 
 
Proef voor bedrijfsspecifieke verantwoording fosfaat op komst - 06-11-2018 
 
De Boerderij:  
Het ministerie van landbouw onderzoekt op welke manier bedrijfsspecifieke verantwoording van de 
fosfaatexcretie mogelijk is. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/10/Proef-voor-bedrijfsspecifieke-verantwoording-
fosfaat-op-komst-353442E/ 
 

Fosfaatproductie ruim onder plafond - maar dat schept geen ruimte voor knelgevallen - 12-
11-2018 

Melkvee: 
De fosfaatproductie in de melkveehouderij blijft ruim onder het plafond, volgens de laatste schatting van het 
CBS. Maar het is onwaarschijnlijk dat de minister hierin ruimte ziet om de knelgevallen te helpen. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/145054-fosfaatproductie-ruim-onder-plafond-maar-dat-schept-geen-ruimte-voor-
knelgevallen/ 

Veehouderij lijkt in 2018 royaal beneden het fosfaatplafond te blijven - 12-11-2018 

AgriHolland: 
In de actuele prognose per 1 oktober raamt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de fosfaatexcretie in 
dierlijke mest van de Nederlandse veestapel bijna 4% onder het met de Europese Commissie overeengekomen 
plafond van 172,9 miljoen kilo uit zal komen. Bij stikstof is het verschil tussen excretie en het plafond van 504,4 
miljoen kilo bijna 0,5%. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207465 
  

STIKSTOF 

Europese rechter legt extra eisen op aan stikstofaanpak - 08-11-2018 

De Boerderij: 
De Europese rechter stelt nadere eisen aan de afgifte van natuurvergunningen onder het Programma Aanpak 
Stikstof, die er mogelijk toe leiden dat de afgifte van natuurvergunningen nog moeilijker wordt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/11/Europese-rechter-legt-extra-eisen-op-aan-stikstofaanpak-
356430E/ 
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INNOVATIE 

EuroChem en Aphea Bio samen op zoek naar innovatieve meststoffentechnologie - 19-11-
2018 

De Boerderij: 
De Europese rechter stelt nadere eisen aan de afgifte van natuurvergunningen onder het Programma Aanpak 
Stikstof, die er mogelijk toe leiden dat de afgifte van natuurvergunningen nog moeilijker wordt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/11/Europese-rechter-legt-extra-eisen-op-aan-stikstofaanpak-
356430E/ 
  
LANDBOUW 

Kamer vraagt snel concretisering landbouwvisie - 08-11-2018 

De Boerderij: 
De regering moet zo snel mogelijk met een uitvoeringsagenda komen voor het bodembeheer, plantgezondheid en 
voor de aanwending van meststoffen. Daarvoor moeten proefprojecten komen, naast een vereenvoudiging van de 
mestwetgeving. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/11/Kamer-vraagt-snel-concretisering-landbouwvisie-356146E/ 
 

LTO vindt kringlooplandbouw nog weinig concreet - 12-11-2018 

Nieuw Oogst: 
De visie van minister Carola Schouten (LNV) over kringlooplandbouw stond hoog op de agenda tijdens de 
begrotingsbehandeling verleden week. Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, vindt dat de visie 
nog weinig concreet is gemaakt tijdens het debat. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/10/lto-vindt-kringlooplandbouw-nog-weinig-concreet 
  
ECONOMISCH 

Kunstmestproducent OCI voert omzet stevig op - 19-11-2018 

De Telgraaf: 
Kunstmestproducent OCI heeft de omzet in het derde kwartaal van het jaar flink zien groeien. Dat kwam onder 
meer door toegenomen volumes, waarbij het bedrijf ook hogere prijzen rekende voor zijn producten. 
 
https://www.telegraaf.nl/financieel/2806198/kunstmestproducent-oci-voert-omzet-stevig-
op?utm_source=google&utm_medium=organic 
  

Kunstmestfabriek Yara investeert 40 miljoen in onderhoud - 19-11-2018 

AgriHolland: 
Drie van de twaalf fabrieken op het terrein van Yara in Sluiskil zijn stilgelegd vanwege onderhoud. Ze worden 
verbeterd op het gebied van veiligheid, milieu en betrouwbaarheid. Hiervoor is 40 miljoen euro uitgetrokken. 
 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109443/Kunstmestfabriek-Yara-investeert-40-miljoen-in-onderhoud 


