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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 29 juli – 12 augustus 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Vijf vragen over analyse mestbeleid - 30-07-2019 

Nieuwe Oogst: 
Het ministerie van LNV heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd een 
analyse te maken van het mestbeleid in België (Vlaanderen), Duitsland, Denemarken en Ierland. De 
situatie in die landen is deels vergelijkbaar met die in Nederland. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/07/29/vijf-vragen-over-analyse-mestbeleid 
 

Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten - 30-07-2019 

Nieuwe Oogst: 
Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. 
Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot 
bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/07/27/nieuw-mestbeleid-schouten-hinkt-op-vier-gedachten 
 

LTO is verbolgen over inhoud en procedure bij actualisering van excretieforfaits vanaf 
2020 - 31-07-2019 

AgriHolland: 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op woensdag 17 juli een consultatie 
gestart over de actualisatie van de excretieforfaits binnen de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De 
nieuwe forfaits zijn beoogd om in te gaan per 1 januari 2020. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=214991 
 

Opgepast: aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt - 06-08-2019 

Landbouwleven: 
Akkers bemesten met vloeibare organische mest is na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of 
wanneer andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgt. Dat schrijft de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). 
 
https://www.landbouwleven.be/5821/article/2019-08-01/opgepast-aangepaste-regels-voor-
bemesten-na-de-hoofdteelt 
 

Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden - 08-08-2019 

Melkveebedrijf: 
Er is een afnemende belangstelling voor derogatie, zo constateert het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat minder bedrijven gebruik maken van de 
mogelijkheid meer dierlijke mest op hun land te gebruiken dan in de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/derogatie-minder-in-trek-door-bedrijfsbeeindiging-
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en-knellende-voorwaarden/b24g4c50o5352/ 
 

STIKSTOF 

Spagaat van stikstof in de lucht of in het water - 30-07-2019 

Boerderij: 
Het aantal derogatiebedrijven daalt. Het ministerie kijkt of derogatie aantrekkelijker kan. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/7/Spagaat-van-stikstof-in-de-lucht-of-in-water-
455052E/ 
 

Strijd om stikstofruimte barst los - 31-07-2019 

Boerderij: 
De strijd om de stikstofruimte is begonnen. De druk op de veehouderij neemt toe. Een ‘college van 
wijzen’ moet oplossingen vinden – op korte en langere termijn. Boeren verkeren in grote onzekerheid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/7/Strijd-om-stikstofruimte-barst-los-455627E/ 
 

Opheffing Natura 2000 beste oplossing na PAS-uitspraak - 06-08-2019 

Boerderij: 
De PAS-uitspraak van de Raad van State was juridisch juist, maar ook statistisch onzinnig. De beste 
oplossing om Nederland van het slot te krijgen is volgens hem opheffing van de Natura 2000-
gebieden. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/8/Opheffing-Natura-2000-beste-oplossing-na-PAS-
uitspraak-456801E/ 
 

Uitspraak van Raad van State over PAS was juridisch juist, maar is statistisch onzinnig 
- 06-08-2019 

Groene Ruimte/Boerderij: 
Hans Hoekman is vergunningverlener Milieu en Adviseur Lucht bij de Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe. Daarnaast trad hij in het verleden op als adviseur voor de Stichting advisering 
Bestuursrechtspraak van de Raad van de Raad.  In een stuk dat hij vrijdag 2 augustus op persoonlijke 
titel schreef, stelt Hoekman dat de uitspraak die de Raad van State op 29 mei over het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) deed juridisch in orde was, maar statistisch onzinnig. 
 
https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=215146 
 

NITRAAT 

LTO wil nog meer gras op de kaart - 30-07-2019 

Nieuwe Oogst: 
LTO wil de hoeveelheid grasland in ons land stimuleren. Het areaal van dit gewas daalt onder meer 
doordat ondernemers de eisen voor derogatie te streng vinden. Gras is een must om de Nitraatrichtlijn 
te halen. 
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https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/07/27/lto-wil-nog-meer-gras-op-de-kaart 
 

LANDBOUW 

Dit is wat een droneboer doet: ‘We meten alles wat de plant nodig heeft’ - 31-07-2019 

Wij Nederland: 
Toen Jacob van den Borne het landbouwbedrijf van zijn vader overnam, besloot hij dat groter groeien 
geen optie meer was. Daarom koos hij voor zogenoemde precisielandbouw, zo vertelt hij in Stand van 
Nederland. 
 
https://wnl.tv/2019/07/31/dit-is-was-een-droneboer-doet-we-meten-alles-wat-de-plant-nodig-heeft/ 
 

Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld - 07-08-2019 

NOS: 
De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de 
wereld. Dat zegt ABN Amro na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de 
gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het 
kleinst. 
 
https://nos.nl/artikel/2185922-nederlandse-boeren-hebben-laagste-milieu-impact-ter-wereld.html 
 


