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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 datum 3 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31945 Wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, 

ChristenUnie, SGP, het lid Verdonk en het CDA stemden voor. 

 

 
 
Aangenomen en aangenomen amendementen 
 

Artikelen I en II 
7 à 10 (Koopmans) 

Het voorgestelde artikel 37a van de Meststoffenwet strekt ertoe om in de Meststoffenwet 

te bepalen dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de wijze waarop de in 

de Nitraatrichtlijn voorgeschreven controleprogramma’s worden uitgevoerd. Gekozen is 

voor delegatie op het niveau van ministeriële regeling, omdat de desbetreffende 

voorschriften naar verwachting wegens voortschrijdend inzicht door wetenschappelijk 

onderzoek dikwijls aanpassing zullen behoeven. Met de voorgestelde wijziging van artikel 

45 wordt voorzien in de medebetrokkenheid van de minister van VROM bij de 

totstandkoming van bovenbedoelde ministeriële regeling. 

 

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 37a voorziet in parlementaire betrokkenheid bij 

de totstandkoming van de ministeriële regeling.  



 

 datum 3 juli 2009 

 blad 2 

 

 

Dit amendement stellen wij voor om de uitvoering van de motie Koopmans 28385 nr 138 

compleet te maken. De motie verzoekt ter voorbereiding van het vijfde actieprogramma 

Nitraatrichtlijn modelmatig de afname in nitraatconcentratie in beeld te brengen en naast 

de eerste meter ook in de tweede tot de vijfde meter te meten, en deze resultaten te 

gebruiken voor het derogatieverzoek van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Om  

daadwerkelijk een andere methode te kunnen gaan toepassen moet ook in wet verankerd 

worden net zoals dat al gebeurd voor flexibele gebruiksnormen. 

 
De wijziging van het amendement voorziet in de inwerkingtreding van de voorgestelde 

bepalingen die afwijken van de rest van het wetsvoorstel en in werking treden per 1 

januari 2014.  

Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

 
Moties 
 

8 (Koopmans) om meer producten onder flexibele normen te brengen 

Aangenomen. Voor: VVD, GroenLinks, D66, CDA, het lid Verdonk, PVV en de SGP 

 

9 (Polderman) om uit te gaan van mineralenbehoefte gewassen en over terugdringen 

mestvolume en omvang veestapel 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 


