
 
  
 NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 8 - 15 september 2016 
   
MEST 
  
13 september 2016 
'Verruim de mestregels, wég met derogatie!'  
Boerderij (abonnement)  
Jaren terug werd volop gesjoemeld met dierlijke mest; dumping en een grijs circuit waren 
'normaal'. Gevolg daarvan was dat er afspraken kwamen ... 
  
12 september 2016 
Personeel bouwmarkten gaat op mogelijke terroristen letten, kunstmest en aceton 
verdacht  
ThePostOnline  
Zodra een klant ongewone hoeveelheden aceton of kunstmest koopt, wordt de politie 
gewaarschuwd. Personeel van de bouwmarkten Gamma en ... 
  
LANDBOUW 
  
15 september 2016 
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184469 
Minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel voelt er niets 
voor om de landbouw buiten het handelsverdrag CETA te houden. 
  
12 september 2016 
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184357 
Vervang GLB door breder Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid. 
  
9 september 2016 
Wetsvoorstel naar Kamer Maximaal 8 procent korten in fosfaat streven  
Boerenbusiness.nl  
Eindelijk is er meer duidelijk gekomen omtrent de invulling van fosfaatrechten in de 
Nederlandse melkveehouderij. Martijn van Dam, staatssecretaris ... 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
14 september 2016 
Kabinet: Nationaal grondstoffenakkoord voor recycle-economie in 2050  
Rijksoverheid.nl  
Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op ... Op deze wijze bouwen 
we aan een circulaire economie die niet alleen goed is ... 
  
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184435 
'Boer rond 1800 wist meer van kringlopen dan wij’ 
  
9 september 2016 
Schiphol maakt mestkorrels van struviet met afvalwater van vliegtuigen  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
“We kunnen niet leven zonder fosfaat”, zegt Leon Bakuwel, strategisch adviseur utilities van 
Schiphol. “Het is belangrijk voor de groei van planten en ... 
  
8 september 2016 
Wetterskip Fryslân laat slib voordelig en duurzaam in Noord-Brabant verwerken.  
Noordoost Friesland  
SNB start medio 2018 met het terugwinnen van fosfaat uit de asresten van de verbranding. 
Hiermee wordt 95 procent van de hoeveelheid fosfaat in ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
15 september 2016 
Ook in kunstmestsector is grote fusie een feit 
De raden van bestuur van de Canadese kunstmestfabrikanten Potash en Agrium hebben 
ingestemd met een fusie tussen beide bedrijven.  
Het fusiebedrijf zal leider worden in de kunstmestindustrie met bijna 20.000 werknemers, 
activiteiten in 18 landen en een huidige 
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