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Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 september 2017 

De afgelopen maanden zijn grote inspanningen verricht om de fosfaatpro-
ductie in de melkveehouderij zodanig te verminderen dat Nederland tegen 
het eind van 2017 kan voldoen aan het fosfaatplafond uit de derogatiebe-
schikking. Zoals is aangegeven in de brief van 18 augustus jl. (Kamerstuk 
33 037, nr. 221) zijn de resultaten van het fosfaatreductiepakket voor de 
melkveehouderij vooralsnog positief. De zuivelsector ligt op koers om de 
fosfaatproductie weer onder het nationale plafond te brengen. Van belang 
is dat de sector alert blijft. Alle individuele melkveebedrijven en de 
betrokken sectororganisaties hebben een grote verantwoordelijkheid om 
de geboekte fosfaatreductie ook voor de rest van dit jaar vast te houden. 

In overleg met de zuivelsector ben ik nagegaan of het mogelijk is de 
melkveehouders nu al zekerheid te geven over de noodzakelijke inspan-
ningen voor de Regeling fosfaatreductieplan voor de resterende maanden 
van 2017. Na overleg met de betrokken partijen heb ik besloten het 
kortingspercentage voor deze regeling in periode 5 (november/december) 
niet te wijzigen en derhalve op 12% vast te stellen. Hiermee schep ik 
duidelijkheid voor de melkveebedrijven zodat zij dit kunnen betrekken bij 
beslissingen in de bedrijfsvoering. 

Verder heb ik besloten om het advies van de Commissie knelgevallen 
fosfaat-rechten ook toe te passen bij de uitvoering van de Regeling 
fosfaatreductieplan 2017. Zoals is aangegeven in de brief van 12 juli jl. 
(Kamerstuk 34 532, nr. 100) is het advies van de commissie overgenomen 
om twee nieuwe categorieën knelgevallen op te nemen in het fosfaatrech-
tenstelsel. Het betreft nieuw gestarte bedrijven en bedrijven in een 
buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de 
aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een 
algemene nutsvoorziening. 
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Op deze twee nieuwe categorieën zijn dezelfde voorwaarden van 
toepassing als in het fosfaatrechtenstelsel. Op deze wijze wordt de 
uitvoering van de regeling en het fosfaatrechtenstelsel op elkaar 
afgestemd. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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