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  Interpellatievragen van het lid Koffeman (PvdD) op 12  

maart 2015 medegedeeld aan de staatssecretaris van 

Economische Zaken.  

   

  1 

  Hoe komt het dat u er niet alleen niet in geslaagd bent 
de algemene maatregel van bestuur vóór 1 maart 2015 
gereed te hebben, maar zelfs het overleg met de sector 
en maatschappelijke organisaties nog niet heeft 

plaatsgevonden? Kunt u klip en klaar duidelijk maken 
waardoor die vertraging is ontstaan en wat de gevolgen 
zullen zijn wanneer grote spelers in de sector de 
ontstane ruimte benutten om ongebreidelde 
groeiplannen te realiseren? 

  2 

  U geeft aan op zeer korte termijn op bestuurlijk niveau 
met betrokken sector en maatschappelijke organisaties 
te kunnen overleggen over de invulling van de algemene 
maatregel van bestuur. Kan daaruit worden opgemaakt 
dat de uitbreidingen die de sector nu aangaat, niet onder 

de algemene maatregel van bestuur zullen vallen? Graag 
meer helderheid over het tijdspad.  

  3 

  Wanneer verwacht u dat de wet in werking kan treden? 
Hoeveel bedrijven zijn dan naar verwachting grondloos 

gegroeid of financiële verplichtingen aangegaan voor 
uitbreiding? Welke maatregelen zijn er getroffen om 
wildgroei te voorkomen? 

  4 

  In uw brief merkt u op dat tot de algemene maatregel 
van bestuur van kracht is, niet grondgebonden 
uitbreiding gewoon kan plaatsvinden, en  daarmee de 
productie van fosfaat alleen verantwoord dient te 
worden zonder de aanvullende bepaling van 
grondgebondenheid. Hoe gaat u in de tussentijd 
voorkomen dat de fosfaatproductie het toegestane 

plafond overschrijdt? Bent u bereid uw voornemens ten 
aanzien van grondgebondenheid nu al in het Staatsblad 
te publiceren zoals eerder gebeurde in het kader van de 
herinvoering compartimentering (2011)?  

  5 

  Tot wanneer geldt de voorziening voor ondernemers die 

financiële verplichtingen zijn aangegaan, voordat zij 

wisten van aanvullende bepalingen? Geldt deze 

voorziening tot de inwerkingtreding van de algemene 

maatregel van bestuur? Bent u bereid toe te zeggen dat 

er geen soortgelijke voorzieningen getroffen zullen 

worden voor bedrijven die in het huidige tijdperk, waarin 

de algemene maatregel van bestuur nog ontbreekt, 

uitbreiden?  
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  6 

  Kunt u aangeven waarom u stalregistratie niet gebruikt 
als handhavingsinstrument, nu bekend is dat 
mestverwerking tot 40% illegaal plaatsvindt en de 
handhavingscapaciteit van de NVWA tekort schiet? 

 

 

 


