Ontwerpbesluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken tot wijziging van het
Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
(9 februari 2015)

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van [PM], gedaan mede namens
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op artikel 93 van Wet bodembescherming en artikel 4 van de Meststoffenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (PM);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van [PM];
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit gebruik meststoffen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede “zuiveringsslib, compost en overige organische
meststoffen” vervangen door: zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten en overige organische
meststoffen.
B
In artikel 1a, tweede lid, vervalt de zinsnede “of indien het meststoffen betreft waarvan het
verhandelen ingevolge artikel 77 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is toegestaan”.
C
Het opschrift van paragraaf 1a komt te luiden:
§ 1a. Gebruik van zuiveringsslib, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen
D
Artikel 1b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “zuiveringsslib en overige organische meststoffen” vervangen
door: zuiveringsslib, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede “overige organische meststoffen” vervangen door:
herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen.
E
Het opschrift van paragraaf 2 komt te luiden:
§ 2. Gebruik van dierlijke meststoffen, herwonnen fosfaten, compost en overige organische
meststoffen op natuurterrein en overige grond
F
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “dierlijke meststoffen of compost” vervangen door: dierlijke
meststoffen, herwonnen fosfaten, compost of overige organische meststoffen.
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2. In het tweede en derde lid wordt de zinsnede “is niet van toepassing” telkens vervangen door:
geldt niet voor het gebruik van dierlijke meststoffen of compost”.
3. In het vierde lid wordt de zinsnede “dierlijke meststoffen en compost” vervangen door: dierlijke
meststoffen, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen die uitsluitend zijn
geproduceerd uit materialen van plantaardige herkomst.
G
Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden:
§ 3. Gebruik van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten
en overige organische meststoffen
H
In de artikelen 3, eerste lid, wordt de zinsnede “zuiveringsslib of een mengsel” vervangen door:
zuiveringsslib, herwonnen fosfaten of een mengsel.
I
In de artikel 3a, 3b, eerste lid, 6, 6a, eerste lid, 6b, eerste lid, en 6d wordt de zinsnede “overige
organische meststoffen of een mengsel” telkens vervangen door: herwonnen fosfaten, overige
organische meststoffen of een mengsel.
J
Artikel 4, vierde lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van de onderdelen 1o en 2o tot 2o en 3o, van artikel 4, vierde lid, onder c,
wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
1o. uiterlijk op 31 augustus op de desbetreffende grond winterkoolzaad voor zaadwinning in het
daaropvolgende jaar wordt gezaaid,
K
In artikel 4a, derde lid, wordt de zinsnede “ de rassen roodzwenkgras of veldbeemdgras” gewijzigd
in: de rassen rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemgras.
L
Artikel 4b, derde lid, komt te luiden:
3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing in de periode van 1 juni tot en met 30
juni, indien in de desbetreffende grond direct aansluitend op het vernietigen van de graszode, maar
uiterlijk op 1 juli, een of meerdere bij ministeriële regeling aangewezen gewassen worden geteeld ten
behoeve van een vervolgteelt waarvoor aaltjesbeheersing nodig is en deze vervolgteelt uiterlijk in het
volgende voorjaar wordt geplant of gezaaid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de
teeltperiode en de toegestane bewerkingsmethoden van de gewassen, die per gewas kunnen
verschillen.
M
Het opschrift van paragraaf 4 komt te luiden:
§ 4. Gebruik van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten
en overige organische meststoffen op steile hellingen
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N
In artikel 8, eerste lid, wordt de zinsnede “compost, zuiveringsslib of overige organische
meststoffen” vervangen door: compost, zuiveringsslib, herwonnen fosfaten of overige organische
meststoffen.
Artikel II
Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 32, tweede lid, onderdeel f, wordt de zinsnede “artikel 33a, tweede lid, onderdeel b,
onder 1°, onderdeel e, of vijfde lid, van de wet” vervangen door: artikel 21, tweede lid, onderdeel d,
onder 1°, artikel 33a, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, onderdeel e, of vijfde lid, van de wet.
B
Artikel 77 vervalt.
Artikel III
1. Artikel I, onderdelen A tot en met I, K en M, en artikel II, onderdeel B, treden in werking op 1
januari 2016.
2. Artikel I, onderdeel J, treedt in werking op de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug
tot en met 1 augustus 2015.
3. Artikel I, onderdeel L, treedt in werking op de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug
tot en met 1 juni 2015.
4. Artikel II, onderdeel A, treedt in werking op de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug
tot en met 1 januari 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
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NOTA VAN TOELICHTING
(3 februari 2015)
I. ALGEMEEN
1. Doel en aanleiding
In het Besluit gebruik meststoffen (verder: Bgm) zijn voorschriften gegeven voor het gebruik van
meststoffen, de zogenaamde gebruiksvoorschriften. Samen met het stelsel van gebruiksnormen,
dierrechten en mestverwerking (opgenomen in de Meststoffenwet en de daarop gebaseerde
regelgeving) strekken de gebruiksvoorschriften tot implementatie van Richtlijn van de Raad van 12
december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen (91/676/EEG; hierna Nitraatrichtlijn).
2. Toevoegen van herwonnen fosfaten als meststof in het Bgm
Hergebruik van fosfaat wordt meer en meer een noodzaak. Beschikbare voorraden primair fosfaaterts
zijn eindig. Rijksoverheid en bedrijfsleven werken aan mogelijkheden om milieuverantwoorde wijze
fosfaat uit afval- en reststoffen zoveel als mogelijk is te hergebruiken in het ketenakkoord fosfaat.
Begin 2015 is in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet een nieuwe categorie meststoffen, de
zogenaamde herwonnen fosfaten, toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk deze herwonnen fosfaten op
de markt te brengen. Op grond van artikel 1a van het Bgm mogen herwonnen fosfaten, voor zover zij
voldoen aan de eisen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, op de Nederlandse bodem worden
gebruikt.
De onderhavige wijziging van het Bgm strekt ertoe nadere regels te stellen aan het gebruik van
herwonnen fosfaten. Hierbij wordt aangesloten bij de eisen die worden gesteld aan overige organische
meststoffen.
Tevens wordt in het Bgm wordt een mogelijkheid opgenomen om herwonnen fosfaten en overige
organische meststoffen van plantaardige herkomst te gebruiken op overige gronden. Daarmee is het
mogelijk voor een bedrijf dat veel grasland heeft als overige grond (dus geen landbouwgrond), zoals
graslanden langs landingsbanen van een vliegveld, (een deel van het) digestaat dat op het eigen
bedrijf ontstaat door vergisting uit het gemaaide gras van eigen grasland, als meststof op het eigen
grasland te brengen. Daarnaast is het mogelijk herwonnen fosfaten op overige grond te gebruiken.
Het totaal aan fosfaat en stikstof uit de toegestane meststoffen op overige gronden bedraagt 80
kilogram fosfaat en 170 kilogram stikstof per hectare per jaar. Het betreft dan het totaal aan dierlijke
meststoffen, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen. Ten aanzien van de
overige organische meststoffen geldt de voorwaarde dat deze uitsluitend uit materialen van
plantaardige herkomst mogen bestaan.
3. Vrijstelling gebruik drijfmest in augustus voor winterkoolzaad
In artikel 4, derde lid, is het verbod opgenomen om in de periode van 1 augustus tot en met 15
februari drijfmest te gebruiken. Het vierde lid kent een aantal uitzonderingen op dit verbod. In het
vierde lid, onderdeel c, zijn twee uitzonderingen opgenomen voor de periode van 1 augustus tot en
met 31 augustus. Dit betreft het in augustus zaaien of planten van groenbemesters en het planten
van bloembollen in het aansluitende voorjaar. Aan onderdeel c wordt een uitzondering toegevoegd,
namelijk het zaaien van winterkoolzaad voor de winning van zaad in het volgende groeiseizoen.
Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat bij winterkoolzaad geen hoger
risico van stikstofuitspoeling bestaat dan bij groenbemesters (rapport PM). Evenals van
groenbemesters is de opnamecapaciteit van stikstof uit de bodem van winterkoolzaad in de nazomer
en het najaar groot.
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Een landbouwer die in augustus winterkoolzaad zaait, moet de stikstofgift in augustus in mindering
brengen op de totale stikstofgebruiksnorm voor winterkoolzaad. Deze stikstofgebruiksnorm is onder
de naam ‘koolzaad, winter’ – want er is ook zomerkoolzaad dat in het vroege voorjaar wordt gezaaid
en een eigen stikstofgebruiksnorm heeft onder de naam ‘koolzaad, zomer’ - opgenomen in bijlage A
van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Indien de landbouwer in de herfst ook stikstof uit
kunstmest wil geven op het winterkoolzaadgewas, wat op basis van artikel 4a, derde lid, van het Bgm
is toegestaan tussen half september en half oktober, zal hij daarmee rekening moeten houden in
relatie tot vermelde gebruiksnorm voor winterkoolzaad.
Winterkoolzaad wordt geteeld voor de plantaardige olieproductie. De mogelijkheid om in augustus
mest aan te wenden bij de teelt van winterkoolzaad stimuleert een teelt die bijdraagt aan een
duurzame energievoorziening. Zij biedt daarnaast een mogelijkheid het organische stofgehalte van de
bodem te verhogen en zo de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.
4. Vrijstelling gebruik stikstofkunstmest voor rietzwenkgras
In artikel 4a, eerste lid, van het Bgm is bepaald dat het verboden is om in de periode van 16
september tot en met 31 januari stikstofkunstmest te gebruiken op bouwland en op grasland. De
reden voor dit verbod is om te voorkomen dat door stikstofkunstmestgiften in het najaar er veel
stikstof kan uitspoelen. Het laatste doet zich vooral voor bij gewassen die in het najaar niet meer
groeien en (daardoor) geen nutriënten uit de bodem opnemen.
Er worden in dit artikel enkele uitzonderingen op dit verbod gemaakt voor gewassen waarvan duidelijk
is dat die gewassen goed stikstof opnemen uit de bodem. Eén van de uitzonderingen betreft de teelt
van fruit, winterkoolzaad en de graszaadrassen roodzwenk en veldbeemd. Bij deze graszaadrassen
gaat het om een teelt voor een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar.
Aan de uitzondering voor twee graszaadrassen wordt een derde graszaadras – te weten rietzwenkgras
- toegevoegd. Rietzwenkgras is een gras dat veel massa kan produceren en diep wortelt. Ook in de
nazomer heeft dit gras groeikracht en is nadat het gewas is gemaaid voor zaadwinning stikstof nodig
om in het volgende seizoen een goede zaadopbrengst te realiseren. Mede vanwege de diepe
beworteling van rietzwenkgras zal het uitspoelingsverlies van een stikstofgift in de periode van 16
september tot en met 15 oktober gering zijn en niet meer dan bij roodzwenkgras en veldbeemdgras.
De economische betekenis van de teelt van rietzwenkgras voor de zaadteelt is groter dan de teelt van
roodzwenkgras en veldbeemdgras.
5. Vrijstelling vernietiging graszode in verband met aaltjesbeheersing
In artikel 4b, eerste lid, van het Bgm is bepaald dat het vernietigen van de graszode is verboden. Dit
verbod is opgenomen, omdat het vernietigen van de graszode tot gevolg heeft dat nitraten vrijkomen
bij de vertering van de vernietigde graszode en uitspoelen naar bodem en grondwater. Dergelijke
gevolgen moeten juist worden voorkomen om de verplichtingen uit de Nitraatrichtlijn na te komen.
Op dit algemene verbod is in artikel 4b een aantal uitzonderingen opgenomen. In sommige perioden
van het jaar bevat gras weinig nitraten en zal de uitspoeling gering zijn als de graszode wordt
vernietigd. In dat geval zijn er geen bezwaren tegen het vernietigen van de graszode in die periode.
In artikel 4b, derde lid, van het Bgm is de uitzondering opgenomen dat het vernietigen van de
graszode is toegestaan in de periode van 1 tot en met 15 augustus mits direct na de vernietiging van
de graszode de grond wordt ontsmet, daarna de teelt van een relatief stikstofbehoeftig gewas
aanvangt en in het daarop volgende voorjaar lelie of gladiool wordt geplant.
De uitzondering van artikel 4b, derde lid, van het Bgm schrijft het gebruik van een
gewasbeschermingsmiddel voor. Hiervoor worden grondontsmettingsmiddelen gebruikt. De Nota
“Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 27 858, nr. 146) bevat het
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gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013 – 2023. De rode draad voor het verder verduurzamen
van de gewasbescherming is het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming. Dit betekent het
achtereenvolgens doorlopen van de volgende stappen:
 preventieve maatregelen;
 niet-chemische methoden;
 chemische methoden;
 het beperken van de emissie.
Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van grondontsmettingsmiddelen kan worden vervangen
door het telen van gewassen die de aaltjespopulaties in de bodem beheersen, dat wil zeggen
stabiliseren, beperken en/of bestrijden. Om dit mogelijk te maken moet het Bgm worden aangepast.
Aan het gebruik van aaltjesbeheersende gewassen wordt een aantal voorwaarden verbonden. Ten
eerste mag de graszode alleen worden vernietigd in de periode van 1 tot en met 30 juni. Voor deze
periode is gekozen omdat een gewas een bepaalde periode op de grond moet blijven staan om
effectief te zijn in de aaltjesbeheersing. Het belangrijkste aaltjesbeheersende gewas (in de teelt van
lelies), Tagetes, dient vijf maanden als groen gewas op het land te staan. Overigens geldt dit
doorgaans ook voor andere aaltjesbeheersende gewassen. Daar de kans op flinke nachtvorsten
toeneemt in de maand november, is vernietigen van de graszode na de maand juni te laat. Tegelijk is
het voor een veehouder die op zijn grasland lelies wil laten telen (door middel van verhuur van de
grond), aantrekkelijk om zo lang mogelijk in het zomerseizoen gras te oogsten. De graszode
vernietigen in juni maakt het mogelijk nog een tweede snede te oogsten. Zowel voor de bollenteler als
de graslandteler is dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk. Want zowel de kosten van het vernietigen
van grasland en het moeten zaaien van een aaltjesbeheersend gewas in juni en het pas in het daarop
volgende voorjaar in gebruik kunnen nemen van de grond als de kosten van het niet meer in gebruik
hebben van het grasland vanaf juni zijn relatief hoog.
In de tweede plaats moet direct aansluitend op het vernietigen van de graszode een
aaltjesbeheersend gewas of een mengsel van aaltjesbeheersende gewassen worden gezaaid. Onder
direct aansluiten wordt in dit verband verstaan dat er tussen het moment van vernietigen en van
zaaien hooguit enkele dagen mogen zitten. Als derde voorwaarde geldt dat in het hierop volgende
voorjaar een vervolgteelt moet worden gezaaid of geplant. Dit vervolggewas, dat als hoofdgewas van
dat jaar wordt gezien, moet een gewas zijn dat gevoelig is voor aaltjes en derhalve baat heeft bij de
teelt van aaltjesbeheersende gewassen. Welke vervolgteelten zijn toegestaan wordt niet nader
geregeld.
De gewassen die in dit verband mogen worden toegepast worden aangewezen in de
Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen (verder: Ugm). Wil een dergelijk gewas effectief zijn dan
moet het een bepaalde periode onbewerkt op de grond blijven staan. Hoe lang deze periode is, wordt
nader bepaald in de Ugm. Voor sommige gewassen, zoals Japanse haver, is het noodzakelijk het
gewas tussentijds te maaien om zaadvorming tegen te gaan. In de Ugm zal worden opgenomen voor
welk gewas een bewerking is toegestaan.
Een landbouwer kan het telen van aaltjesbeheersende gewassen op gescheurd grasland volgens dit
besluit ook benutten voor de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied, zoals bepaald in de
Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanuit deze
regeling is het verplicht om een mengsel van vanggewassen te zaaien met de in deze GLB-regeling
voorgeschreven soorten. Tegelijk zal dit mengsel moeten bestaan uit gewassen uit dit besluit. Tevens
zal hij het (gemengde) gewas gedurende de krachtens dit besluit vast te stellen periode op het land
moet laten staan, hetgeen een langere periode is dan de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen
GLB voorschrijft. Daarnaast dient hij bij het samenstellen van het mengsel rekening te houden met
het gegeven dat een beperkt aantal aaltjesbeheersende gewassen tussentijds bewerkt mag worden.
Als een dergelijk gewas onderdeel uitmaakt van een mengsel met gewassen die op grond van het
gestelde bij of krachtens dit besluit tussentijds niet mogen worden bewerkt, mag hij die andere
gewassen niet bewerken. Tevens dient een landbouwer er rekening mee te houdend dat een
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combinatie van aaltjesbeheersende gewassen niet voor alle teelten die aaltjesbeheersing behoeven,
effectief is. Om het gewenste doel te bereiken dient de landbouwer na te gaan welk aaltjesbeheersend
gewas of welk combinatie van aaltjesbeheersende gewassen het meest effectief is.
6. Effecten bedrijfsleven en overheid
6.1 Regeldruk
Het toevoegen van herwonnen fosfaten als meststof leidt niet tot een toe- of afname in de regeldruk.
Er zijn geen redenen voor een toename in de nalevingslasten.
Het gebruik van herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen van plantaardige herkomst op
overige gronden leidt tot een afname in de regeldruk. Want bedrijven die zelf overige organische
meststoffen of herwonnen fosfaten produceren kunnen deze meststoffen nu op eigen gronden
benutten. Het voordeel bedraagt PM.
De vrijstelling voor het gebruiken drijfmest in augustus op bouwland dat aansluitend wordt ingezaaid
met winterkoolzaad, leidt niet tot een toe- of afname in de regeldruk. Er zijn geen redenen voor een
toename in de nalevingslasten.
Het toevoegen van rietzwenkgras aan de vrijstelling op het verbod om in de periode tussen 16
september en 31 januari stikstofkunstmest te gebruiken, leidt niet tot een toe- of afname in de
regeldruk. Er zijn geen redenen voor een toename in de nalevingslasten.
De vrijstelling op het verbod de graszode te vernietigen vervangt een bestaande vrijstelling met een
vergelijkbaar doel en leidt niet tot een toe- of afname in de regeldruk. Er is geen sprake van een
meldplicht, zodat ook de administratieve lasten niet toenemen. Er zijn geen redenen voor een
toename in de nalevingslasten.
6.2. Uitvoering en handhaving
In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van de inspanningen die de overheid moet leveren
ten behoeve van de uitvoering van de wijzigingen en het toezicht op de naleving daarvan.
De uitvoerende instantie is voor de onderhavige regels de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
(verder: RVO.nl). Op de naleving wordt toegezien door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit
(verder: NVWA) en door de politie.
Toevoegen van herwonnen fosfaten als meststof in het Bgm
Uitvoeringslasten
Voor deze wijziging in het Bgm moet RVO.nl communicatiegegevens op de website en instructies voor
medewerkers aanpassen. De totale eenmalige uitvoeringskosten bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn
geen wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Handhavingslasten
De NVWA zal voor deze wijziging in het Bgm werkinstructies moeten aanpassen en medewerkers
moeten instrueren. De eenmalige kosten daarvan bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn geen
wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Gebruik van herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen op overige gronden
Uitvoeringslasten
Voor deze wijziging in het Bgm moet RVO.nl communicatiegegevens op de website en instructies voor
medewerkers aanpassen. De totale eenmalige uitvoeringskosten bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn
geen wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Handhavingslasten
De NVWA zal voor deze wijziging in het Bgm werkinstructies moeten aanpassen en medewerkers
moeten instrueren. De eenmalige kosten daarvan bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn geen
wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
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Vrijstelling gebruik drijfmest in augustus voor winterkoolzaad
Uitvoeringslasten
Voor deze wijziging in het Bgm moet RVO.nl communicatiegegevens op de website en instructies voor
medewerkers aanpassen. De totale eenmalige uitvoeringskosten bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn
geen wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Handhavingslasten
De NVWA zal voor deze wijziging in het Bgm werkinstructies moeten aanpassen en medewerkers
moeten instrueren. De eenmalige kosten daarvan bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn geen
wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Vrijstelling gebruik stikstofkunstmest voor rietzwenkgras
Uitvoeringslasten
Voor deze wijziging in het Bgm moet RVO.nl communicatiegegevens op de website en instructies voor
medewerkers aanpassen. De totale eenmalige uitvoeringskosten bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn
geen wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Handhavingslasten
De NVWA zal voor deze wijziging in het Bgm werkinstructies moeten aanpassen en medewerkers
moeten instrueren. De eenmalige kosten daarvan bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn geen
wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Vrijstelling bepalingen inzake vernietigen van grasland voor aaltjesbeheersing
Uitvoeringslasten
Voor deze wijziging in het Bgm moet RVO communicatiegegevens op de website en instructies voor
medewerkers aanpassen. De eenmalige uitvoeringskosten daarvan bedragen maximaal € 1000,-. Er
zijn geen wijzigingen in de structurele uitvoeringskosten voorzien.
Handhavingslasten
De NVWA zal voor deze wijziging in het Bgm werkinstructies moeten aanpassen en medewerkers
moeten instrueren. De eenmalige kosten daarvan bedragen maximaal € 1.000,-. Er zijn geen
wijzigingen in de structurele handhavingskosten voorzien.
7. Milieueffecten
Vrijstelling gebruik drijfmest in augustus voor winterkoolzaad
Het zaaien van winterkoolzaad in augustus voor de teelt van koolzaad in het daaropvolgende jaar
heeft geen groter gevolg voor het milieu dan het inzaaien van een groenbemester in dezelfde periode.
Winterkoolzaad is winterhard en wordt niet geploegd, omdat de hoofdteelt de winning van zaad is, dat
zich in het volgende jaar ontwikkelt en geoogst wordt. Het kan daardoor de gehele winter stikstof uit
de bodem opnemen als er sprake is van groeizaam weer in de winter. Bovendien treden er geen
mineralenverliezen op door het afsterven (door vorst) en/of door de bouwvoor werken van het gewas
(door ploegen). Het milieueffect is daardoor ten opzichte van de teelt van een groenbemester is zelfs
gunstiger, omdat een groenbemester vaak al in de november of december wordt omgeploegd, en bij
vorst in het najaar al voor het ploegen is afgestorven.
Vrijstelling gebruik stikstofkunstmest voor rietzwenkgras
Het milieueffect van het toevoegen van rietzwenkgras als graszaadgewas aan de uitzondering om in
de periode tussen half september en half oktober een stikstofgift uit kunstmest te geven, is gering.
Rietzwenkgras heeft een grote groeikracht, ook in de nazomer, en wortelt diep, zodat het in staat is
goed nitraat uit de bodem op te nemen. De verliezen die hierbij kunnen optreden zullen zeker niet
groter zijn dan bij de graszaadgewassen veldbeemdgras en roodzwenkgras, waarvoor nu al dezelfde
uitzondering bestaat.
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Vrijstelling bepalingen inzake vernietigen van grasland voor aaltjesbeheersing
Het vervangen van de verplichting om een grondontsmettingsmiddel toe te passen door
aaltjesbeheersende gewassen te telen heeft een positief effect op het milieu. Naast de positieve
bijdrage door het niet meer toepassen van een grondontsmettingsmiddel is er ook een positief effect
te verwachten van het eerder vernietigen van de graszode (juni in plaats van augustus) in combinatie
van en het eerder zaaien van aaltjesbeheersende gewassen en de verplichting om deze gewassen een
lange periode op het land te laten staan. Op deze wijze kan het gewas meer van de vrijkomende
nitraten opnemen.
8. Advies Technische commissie bodem
De Technische commissie bodem heeft op [PM] advies uitgebracht over het ontwerpbesluit.
[PM: advies en reactie]
9. Consultatie
Het ontwerpbesluit is overeenkomstig artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming bekend
gemaakt in de Staatcourant. Tevens is op grond van artikel 43, eerste lid, onderdeel a, van de
Meststoffenwet is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op onder andere
regels inzake het verhandelen van meststoffen (artikel 4 van de Meststoffenwet).
Het ontwerp van dit besluit heeft daarom vanaf [PM] gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant. Zienswijzen konden in dezelfde periode worden
ingediend via www.internetconsultatie.nl..
Ontvangen adviezen [PM]
10. Voorhang en nahang
Het ontwerp van een wijziging van het Bgm moet op grond van artikel 92, eerste lid, van de Wet
bodembescherming worden overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal. Het ontwerp van
onderhavige wijziging is op [PM] aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Tevens dient de
onderhavige wijziging van het Bgm, nadat hij is vastgesteld, te worden toegezonden aan de Eerste en
Tweede Kamer.
11. Inwerkingtreding en vaste verandermomenten
Artikel I, onderdelen A tot en met I, K en M, en artikel II, onderdeel B, treden in werking op 1 op het
eerstvolgende vaste verandermoment, te weten januari 2016.
Artikel I, onderdeel J, treedt in werking op de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot en
met 1 augustus 2015. In het vijfde actieprogramma is de mogelijkheid opgenomen om in augustus
drijfmest toe te passen bij de inzaai van winterkoolzaad in augustus voor de winning van zaad in het
volgende groeiseizoen. Dit onderdeel is abusievelijk niet in de vorige wijziging van het Bgm
meegenomen, terwijl landbouwers daar wel op hadden gerekend. De wijziging is begunstigend, zodat
er geen bezwaren zijn om aan dit onderdeel terugwerkende kracht te verbinden.
Artikel I, onderdeel L, treedt in werking op de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot en
met 1 juni 2015..Eind 2014 zijn er schriftelijke en mondelinge vragen gesteld door de leden van de
Tweede Kamer over alternatieven voor het ontsmetten van grond met gewasbeschermingsmiddelen.
Naar aanleiding van deze vragen is onderzocht welke aaltjesbeheersende gewassen ingezet kunnen
worden en is het onderhavige besluit in procedure gebracht. Op grond van artikel 92 van de Wet
bodembescherming is een openbare consulatie en het overleggen van het ontwerpbesluit aan de
Eerste en Tweede Kamer voorgeschreven. Tevens is het overleggen van het vastgestelde besluit aan
de Eerste en Tweede Kamer op grond van genoemd artikel verplicht. Mede gelet op de tijd die is
gemoeid met deze procedures, kan het onderhavige besluit niet op 1 juni 2015 in werking treden.
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Vanuit het oogpunt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, is het van belang
dat de verplichting van artikel 4b, derde lid, van het Bgm, in bepaalde gevallen de grond te
ontsmetten, reeds in 2015 te vervangen door de verplichting aaltjesbeheersende gewassen in te
zetten. Om deze reden wordt aan dit onderdeel van het besluit terugwerkende kracht verbonden.
Tot slot wordt aan artikel II terugwerkende kracht verbonden. Deze wijziging herstelt een foute
verwijzing in artikel 32 van het Ubm die op 1 januari 2015 in werking is getreden.
II. ARTIKELEN
Artikel II
Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt op twee punten gewijzigd. In artikel 32 wordt een
verwijzing die abusievelijk was vervallen weer in opgenomen.
Artikel 77 bevat overgangsrecht bij de invoering van dat besluit. Dat overgangsrecht is uitgewerkt en
derhalve kan genoemd artikel vervallen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

10

