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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29930    Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 juni 2005 aangenomen. 

PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel B 

3132 (Oplaat) 

Dit amendement beoogt om alle natuurterreinen met de hoofdfunctie natuur buiten de 

gebruiksnormen van de Meststoffenwet te houden, zodat de minister de mogelijkheid heeft 

om aparte normen te ontwikkelen voor natuurterreinen waarop wel of niet verschillende 

beheerspakketten liggen. 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie en 

SGP 

 

Artikel I, onderdeel F 

131429 (Van der Vlies c.s.) 

Dit amendement maakt het mogelijk om bij ministeriële regeling het te veel aangewende 

fosfaat (tot maximaal 20 kilogram fosfaat per hectare per jaar) in mindering te brengen op de 

fosfaatgebruikssnorm van het volgende jaar. Hierdoor wordt voorzien in de behoefte van de 

akkerbouwsector, omdat bij het gebruik van dierlijke mest de fosfaatgehaltes achteraf hoger 

kunnen blijken te zijn. 

Bij het systeem van doorschuiven krijgt de akkerbouwer geen boete. Het systeem geldt alleen 

voor het doorschuiven van teveel aangewende fosfaat en niet omgekeerd. 
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Een belangrijke voorwaarde is dat de stikstofgebruiksnormen voor meststoffen niet worden 

overschreden. Dit amendement heeft daarom geen gevolgen voor de Nitraatrichtlijn. Ook 

milieukundig is er geen bezwaar tegen het doorschuiven, omdat het fosfaat toch in de bodem 

achterblijft en het volgende jaar gewoon nog beschikbaar is. Overeenkomstig de systematiek 

bij de voorraden meststoffen op veehouderij- en akkerbouwbedrijven is de gebruiker van het 

bouwland zelf verantwoordelijk voor de vastlegging en naleving van deze mogelijkheid tot 

doorschuiven van fosfaat. Dit systeem levert daarom geen verzwaring op van de 

administratieve lasten. 

Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

Artikel I, onderdeel F 

12 (Koopmans c.s.) 

Aan het voorgestelde artikel 5f van de Meststoffenwet wordt een lid toegevoegd op grond 

waarvan bij ministeriële regeling een correctie kan worden toegepast voor de in de organische 

meststoffen aanwezige hoeveelheid fosfaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 

de lage werkingscoëfficiënt. Met de voorgestelde wijziging wordt het mogelijk om voor 

meststoffen, zoals compostproducten, een gedeelte van de aanwezige hoeveelheid fosfaat niet 

mee te laten tellen voor de bepaling of aan de gebruiksnorm is voldaan. Het doel van deze 

fosfaatvrije voet is om te bevorderen dat de afzet van compost, zwarte grond en andere 

organische meststoffen mogelijk blijft. De toepassing van deze producten is positief voor de 

verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de vermindering van de verstuiving, het tegengaan 

van verdroging, de vermindering van de uitspoelingsgevoeligheid van de bodem en de 

vermindering van de ziektedruk waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk 

zijn. Ook kan met deze regeling de afzet van Gft-compost hiermee worden bevorderd met zo 

laag mogelijke kosten voor de ontdoener.  

Aangenomen. Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

Artikel I, onderdeel F 

2728 (Waalkens) 

Aan het voorgestelde artikel 5f van de Meststoffenwet wordt een lid toegevoegd op grond 

waarvan bij ministeriële regeling een correctie kan worden toegepast voor de in compost 

aanwezige hoeveelheid fosfaat. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de wetenschappelijk aangetoonde lagere 

werkingscoëfficiënt. Met de voorgestelde wijziging wordt het mogelijk om voor compost, een 

gedeelte van de aanwezige hoeveelheid fosfaat niet mee te laten tellen voor de bepaling of aan 

de gebruiksnorm is voldaan. Het doel van deze fosfaatvrije voet is om te bevorderen dat de 

afzet van compost mogelijk blijft. De toepassing van compost is positief voor de verbetering 

van de bodemvruchtbaarheid, de vermindering van de verstuiving, het tegengaan van 

verdroging, de vermindering van de uitspoelingsgevoeligheid van de bodem en de 

vermindering van de ziektedruk waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk 

zijn. Ook kan met deze regeling de afzet van Gft-compost hiermee worden bevorderd met zo 

laag mogelijke kosten voor de ontdoener.  

Vervallen in verband met het aannemen van amendement 12 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel M 

11 (Van den Brink) 

Dit amendement beoogt bij wet te regelen dat een bedrijf de mogelijkheid heeft te kiezen voor 

een hem passend systeem, rekening houdend met betrouwbaarheid, kosten en acceptatiegraad. 

Verworpen. Voor: LPF 

 

 

MOTIES 

 

15 (Waalkens/Vos) over het opheffen van het onderscheid tussen weidende en opgestalde 

koeien  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en SGP 

 

16 (Koopmans/Oplaat) over het verlenen van een ontheffing van spoor 1  

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders,  Groep Lazrak, VVD, CDA, ChristenUnie en 

SGP 

 

17  35 (Koopmans/Oplaat over de monitoring richtsnoer voor de Nitraatrichtlijn  

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders,  Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, 

SGP, CDA en LPF 

 

18 (Van den Brink) over de verruiming van de datum van 10 mei tot 1 juni  

Verworpen. Voor: LPF 

 

19  36 (Van den Brink) over het scheuren van grasland in de periode van 1 februari-1 

november  

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak,  VVD, CDA, SGP, 

ChristenUnie en LPF 

 

20 (Van den Brink) over de regeling boer-boer-transport  

Verworpen. Voor: Groep Wilders, VVD en LPF 

 

21 37 (Van den Brink) over schapen die buiten de werking van de Meststoffenwet vallen 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak,  VVD, CDA, 

SGP, ChristenUnie en LPF 

 

22 (Van den Brink) over het gebruik van alle soorten fosfaat bij reparatiebemesting  

Verworpen. Voor: LPF 

 

23 (Van den Brink) over de werkingscoëfficïent  

Verworpen. Voor: LPF 

 

24 (Vos en Waalkens) over het versnellen van het proces richting evenwichtsbemesting van 

fosfaat 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66  
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25 (Van der Vlies c.s.) over een taskforce mestbewerking en mestverwerking 

Aangenomen met algemene stemmen  

 

26 (Van den Brink) over het op wetenschappelijke gronden aanwijzen van nitraatgevoelige 

gebieden 

Verworpen. Voor: Groep Wilders, LPF, VVD en SGP  


