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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 18 november – 2 december 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

NVWA bezig met werving 20 FTE extra mestinspecteurs - 19-11-2019 

AgriHolland: 
In aanvulling op de huidige inspanningen en capaciteit werft de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) momenteel 20 FTE aan inspecteurs die op het gebied van de mestwetgeving 
aan de slag gaan. Deze versterking van de capaciteit van de NVWA moet bijdragen aan het verder 
uitbouwen van de bereikte resultaten in 2020 en verder. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=218076 
 

Europese toelating voor kunstmestvervangers weer een stap dichterbij - 25-11-2019 

AgriHolland: 
De Europese Commissie heeft samen met het Joint Research Centre (JRC) een conceptrapport 
opgesteld met daarin criteria waaraan kunstmestvervangers moeten voldoen. In de komende 
maanden kunnen experts van de Europese lidstaten en andere stakeholders commentaar leveren op 
het rapport. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=218241 
 

Bemesten op de vierkante meter: 'Dit is de toekomst van de landbouw' - 26-11-2019 

RTV Noord: 
Zo'n twintig leerlingen van het Nordwin College in Leeuwarden kregen maandag in Jonkersvaart les is 
kunstmest strooien met behulp van gps. 
 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/215834/Bemesten-op-de-vierkante-meter-Dit-is-de-toekomst-van-de-
landbouw 
 

‘Denk in oplossingen bij stikstof’ - 27-11-2019 

Boerderij: 
Wat allen niet lukt, lukt mét zijn allen wel. De agrosector strijdt schouder aan schouder. We moeten 
stoppen met de huidige, op drijfzand gebaseerde politiek en discussies rond de stikstofcrisis. Denk in 
oplossingen, niet in problemen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/11/Denk-in-oplossingen-bij-stikstof-504219E/ 
 

Tweede Kamer kritisch over sectorale mestplafonds in Meststoffenwet - 28-11-2019 

AgriHolland: 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de sectorale plafonds voor 
stikstof en fosfaat in dierlijke mest voor rundvee, varkens en pluimvee vastleggen in de 
Meststoffenwet. Het voorstel wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld. De fracties van 
VVD, SGP en CDA zijn kritisch over het wetsvoorstel. 
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https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=218404 
 

STIKSTOF 

RIVM rekent met half procent minder ruw eiwit in krachtvoer - 19-11-2019 

Melkvee: 
Een half procent minder ruw eiwit in krachtvoer van melkvee heeft dubbel zoveel effect op de 
stikstofuitstoot dan de vrijwillige sanering van de varkenshouderij. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/226406-rivm-rekent-met-half-procent-minder-ruw-eiwit-in-krachtvoer/ 
 

Landbouwcollectief bereikt akkoord over stikstof - 19-11-2019 

Leeuwarder Courant: 
Het Landbouw Collectief heeft maandagavond in Nijkerk een akkoord bereikt over een bijdrage van de 
veehouderij aan de reductie van de stikstofuitstoot. 
 
https://www.lc.nl/friesland/Landbouwcollectief-bereikt-akkoord-over-stikstof-25044749.html 
 

Boeren komen met ‘oplossing’ crisis - 21-11-2019 

NRC: 
Stikstof Plan van aanpak van boeren om uit ‘stikstofimpasse’ te komen, is op lange termijn peanuts, 
zegt stikstofexpert Jan Willem Erisman. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/20/boeren-komen-met-oplossing-crisis-a3981092 
 

Sector wenst duidelijkheid van overheid over stikstof - 25-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Een werkbaar beleid van Rijk en provincies voor de lange termijn. Dat is een van de voorwaarden die 
dertien agrarische organisaties stellen aan de overheid, in ruil voor snelle actie om de stikstofemissie 
terug te dringen. De voorwaarden die de partijen hieraan verbinden, zijn niet onderhandelbaar. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/23/sector-wenst-duidelijkheid-van-overheid-over-
stikstof 
 

‘Veel varkens dus stikstof- en mestmaatregelen’ - 26-11-2019 

Boerderij: 
Met twintig varkens per hectare is het niet gek dat de concentratiegebieden onder druk staan. 
 
https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Blogs/2019/11/Veel-varkens-dus-stikstof--en-
mestmaatregelen-502557E/ 
 

Zet subsidies voor landbouw in tegen stikstof - 27-11-2019 

Volkskrant: 
Steun aan boeren was altijd bedoeld voor verdere intensivering van de landbouw. Draai het eens om, 
betogen Jeltsje van der Meer-Kooistra en Henk Folmer. 
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zet-subsidies-voor-landbouw-in-tegen-stikstof~bf99661e/ 
 

'Generieke drempelwaarde op korte termijn moeilijk' - 28-11-2019 

BoerENbusiness: 
Een generieke drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn lastig te realiseren, zo schrijft de Raad 
van State dinsdag 26 november in haar advies aan het kabinet. De organisatie stelt voor om onderzoek 
te doen naar sectorale of gebiedsgerichte drempelwaarden voor de stikstofdepositie. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10884820/generieke-drempelwaarde-op-korte-
termijn-moeilijk 
 

FOSFAAT 

Even een tussenbalans over fosfaat en stikstof - 25-11-2019 

Boerderij: 
Het is goed even een tussenbalans op te maken. Hoe bedreigend zijn fosfaat, stikstof, fijn stof en 
methaangas voor onze bedrijven? 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/11/Even-een-tussenbalans-over-fosfaat-en-stikstof-
502542E/ 
 

Landbouw op schema met fosfaat- en stikstofexcretie - 26-11-2019 

Melkvee: 
Alle sectoren zitten onder de stikstof- en fosfaatplafonds. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage 
fosfaat- en stikstofproductie van het CBS. „De definitieve cijfers kunnen afwijken“, stelt minister 
Schouten, „maar het beeld dat naar voren komt is positief. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/227099-landbouw-op-schema-met-fosfaat-en-stikstofexcretie/ 
 

Overig vee richting (nog) niet bestaand plafond - 28-11-2019 

Boerderij: 
Minister Schouten was afgelopen week positief over de ontwikkeling van de mestproductie. Haar 
Kamerbrief geeft wel een waarschuwing af over vleeskalveren en geiten. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/11/Overig-vee-richting-nog-niet-bestaand-plafond-
505772E/ 
 

NITRAAT 

Onzeker perspectief voor ruitzaai - 27-11-2019 

Boerderij: 
Ruitzaai heeft qua opbrengst zeker perspectief, maar regelgeving staat de kansen van het systeem in 
de weg. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/11/Onzeker-perspectief-voor-ruitzaai-
505390E/ 
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LANDBOUW 

Van den Borne scoort met Frietje Precies - 25-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
'En nu vol gas vooruit.' Voor Jacob van den Borne, akkerbouwer in het Brabantse Reusel, smaakt de 
positieve ontvangst van zijn Frietje Precies naar meer. Zijn volgende stap: het schrijven van een 
doorwrocht businessplan, waarin het verdienmodel van de boer centraal staat. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/22/van-den-borne-scoort-met-frietje-precies 
 

LTO hoopvol over proeven met bodemverbeteraars - 27-11-2019 

Boerderij: 
De LTO-vakgroep Akkerbouw verwacht dat in 2020 experimenten gedaan kunnen worden met 
bodemverbeteraars en gewasderogaties. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2019/11/LTO-hoopvol-over-proeven-met-
bodemverbeteraars-504260E/ 
 

 


