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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 4 november – 18 november 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

2022 begint grootschalige productie biogas Chemelot - 05-11-2019 

1Limburg: 
Alle vergunningen zijn rond: in 2020 start de bouw van een grootschalige biogasinstallatie op 
Chemelot. In 2022 kan de productie van het gas starten. 
 
https://www.1limburg.nl/2022-begint-grootschalige-productie-biogas-chemelot?context=section-1 
 

Groen licht voor Zitta®Biogas op Chemelot - 07-11-2019 

Process Control: 
De komst van Nederlands grootste biogasinstallatie op Chemelot stond lang op losse schroeven 
nadat een eerdere subsidie-aanvraag was afgewezen. 
 
https://www.processcontrol.nl/groen-licht-voor-zittabiogas-op-chemelot/ 
 

STIKSTOF 

Linda Janssen: vechten voor ammoniak, voor ontwikkelruimte blijver - 05-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verbrak alle contact met LNV. Dat is ruim twee 
weken geleden. De maat was vol voor voorzitter Linda Janssen. Alle energie wordt gestoken in de 
uitvoering van het herijkte actieplan Vitale Varkenshouderij, waarvoor ook het ministerie tekende. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/02/linda-janssen-vechten-voor-ammoniak-voor-
ontwikkelruimte-blijver 
 

CBS: gasvorming stikstofverlies soms groter dan volgens model - 05-11-2019 

Boerderij: 
Stikstofverliezen uit dierlijke mest blijken op basis van het verschil in de stikstof-fosfaatverhouding bij 
productie door het dier en de afvoer van het bedrijf voor sommige mestsoorten groter te zijn dan op 
basis van berekeningen via het NEMA-model. Dit model wordt gebruikt voor het bepalen van de 
excretieforfaits. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/10/CBS-gasvorming-stikstofverlies-soms-groter-dan-
volgens-model-492571E/ 
 

Rutte op boerenbijeenkomst over stikstofcrisis: 'Geld mag probleem niet zijn' - 07-11-2019 

NOS: 
Premier Rutte heeft op een VVD-bijeenkomst in Overijssel geprobeerd zo'n 500 bezorgde boeren 
gerust te stellen over de aankomende kabinetsplannen om de uitstoot van stikstof te verminderen. 
 
https://nos.nl/artikel/2309371-rutte-op-boerenbijeenkomst-over-stikstofcrisis-geld-mag-probleem-
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niet-zijn.html 
 

Landbouwministerie benoemt 'stikstofbaas' - 11-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Hellen van Dongen wordt programmadirecteur-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/08/landbouwministerie-benoemt-stikstofbaas 
 

CDA en D66, ook bij stikstof twee gescheiden werelden - 12-11-2019 

NRC: 
Partijcongressen Bij D66 wil de achterban ‘lef’ in de stikstofcrisis, bij het CDA juist wat minder. Daar is 
de boerenachterban boos, en die kreeg z’n zin. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/10/cda-en-d66-ook-bij-stikstof-twee-gescheiden-werelden-
a3979843 
 

LNV: 'Noodwet stikstof juridisch onhaalbaar' - 12-11-2019 

BoerENbusiness: 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet 'de noodwet' van de Partij voor de 
Vrijheid (PVV) als juridisch onhaalbaar. PVV-leider Geert Wilders opperde wederom voor een noodwet, 
waarmee hij hoopt te regelen dat projecten op het gebied van woningbouw, landbouw en 
infrastructuur door kunnen gaan, ongeacht de stikstofuitstoot. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10884628/lnv-noodwet-stikstof-juridisch-
onhaalbaar 
 

Het Landbouw Collectief: een uniek verbond om stikstof-impasse te doorbreken - 13-11-
2019 

AkkerbouwActueel: 
Op dinsdagavond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle 
belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam 'het 
Landbouw Collectief', heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de 
stikstof impasse te doorbreken. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2019/het-landbouw-collectief-een-uniek-verbond-om-
stikstof-impasse-te-doorbreken/b24g18c36o3933/ 
 

Stikstofmaatregelen: even niet de focus op boer - 18-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Gingen de presenteerde stikstofmaatregelen de afgelopen maanden enkel over strengere eisen voor 
boeren, deze week lijkt het kabinet de focus verlegd te hebben. Want niet langer worden de vermeende 
snelle oplossingen voor de stikstofcrisis gezocht in de sec de landbouw. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/16/stikstofmaatregelen-even-niet-de-focus-op-boer 
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FOSFAAT 

Mestexport onder druk, kaderrichtlijn in de knel - 07-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Er is in 2018 minder mest geëxporteerd dan het jaar ervoor. Ook was de export lager dan op basis van 
CBS-cijfers was voorspeld. Dit komt met name door een daling van de export naar Duitsland. Daardoor 
voldoet Nederland niet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/05/mestexport-onder-druk-kaderrichtlijn-in-de-knel 
 

Geen fosfaatemissie bij evenwichtsbemesting - 18-11-2019 

Melkveebedrijf: 
Fosfaat is een onontbeerlijke meststof, maar overdaad schaadt. Bovendien bestaat het risico dat de 
wereldwijde fosfaatvoorraden uitgeput raken. Wagenings praktijkonderzoek geeft inzicht in 
mogelijkheden fosfaat efficiënter te gebruiken. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/geen-fosfaatemissie-bij-
evenwichtsbemesting/b24g4c50o5738/ 
 

LANDBOUW 

Startschot GreenPort Smart Farming NoordHollandNoord - 07-11-2019 

Groente & Fruit: 
GreenPort Smart Farming NoordHollandNoord is officieel van start gegaan. De GreenPort wil dienen 
als data- en kennisplatform voor implementatie van smart farming in de praktijk. Samenwerking is 
daarbij het sleutelwoord. 
 
https://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Nieuws/2019/11/Startschot-GreenPort-Smart-Farming-
NoordHollandNoord-495307E/ 
 

Veel precisielandbouw op Agritechnica - 12-11-2019 

Landbouwleven: 
Zondag 10 tot en met zaterdag 16 november is ’s werelds grootste machineshow in het Duitse 
Hannover. Het is de grootste en meest belangrijke beurs voor landbouwmachines en -trekkers op 2,5 
uur rijden vanaf de Nederlandse grens. 
 
https://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Achtergrond/2019/11/Veel-precisielandbouw-op-Agritechnica-
496170E/ 
 

LTO: ook turbulente tijden voor akkerbouwers - 18-11-2019 

Boerderij: 
Akkerbouwers krijgen veel voor de kiezen. Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw, 
zette op een ledenbijeenkomst de uitdagingen op een rij. “Het zijn turbulente tijden.” 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2019/11/LTO-ook-turbulente-tijden-voor-
akkerbouwers-498849E/ 
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KRINGLOOP 

Wetten zetten rem op kringlooplandbouw - 12-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Vanwege de klimaatverandering en in pas met de kringlooplandbouw zoekt de glastuinbouw naar het 
tot waarde brengen van reststromen. Die veranderen daarbij van afval in grondstof, waarop andere 
wet- en regelgeving van toepassing is. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) pleit voor juridische 
vereenvoudiging. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/11/wetten-zetten-rem-op-kringlooplandbouw 
 

In de Monitor: Boeren kunnen emissies met 90% verminderen zonder krimpen veestapel 
- 18-11-2019 

Duurzaam Nieuws: 
‘De veestapel halveren is een optie, maar geen slimme optie.’ Dat stelt Martin Scholten, directeur 
dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, en vooraanstaand adviseur op het gebied van 
kringlooplandbouw, tegenover het KRO-NCRV programma De Monitor. Volgens Scholten zijn er 
enorme reducties mogelijk door middel van kringlooplandbouw en innovaties. 
 
https://www.duurzaamnieuws.nl/in-de-monitor-boeren-kunnen-emissies-met-90-verminderen-zonder-
krimpen-veestapel/ 
 


