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1. Beantwoording SO 
2. CDM advies 
 

Vertrouwelijk 

Ontvangen BPZ 

 
Parafenroute 

 
Aanleiding 
Het wijzigingsbesluit van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de 
implementatie van een aantal maatregelen uit het 7e actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (hierna: wijzigingsbesluit) ligt in het kader van de nahang bij de 
Tweede Kamer voor. De Kamer heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen 
gesteld. Op grond van dit wijzigingsbesluit is nog een wijzigingsregeling van de 
Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 
(hierna wijzigingsregeling) voorbereid waarin de lijsten met rustgewassen en 
vroege teelten zijn opgenomen en een maatregel over het stimuleren van het 
gebruik van stofrijke meststoffen (deze stukken worden op een later moment aan 
u ter ondertekening voorgelegd).  
 
Advies 
Wij vragen uw akkoord: 

- voor het versturen van de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen naar de Tweede Kamer (bijlage 1); 

- in te stemmen met het advies om direct na het verstrijken van de 
nahangtermijn de benodigde regelgeving ter implementatie van het 7e AP 
in werking te laten treden.  

- op de inhoud van de ontwerplijsten met rustgewassen en vroege teelten 
en akkoord op het meesturen van deze ontwerplijsten bij de 
beantwoording van deze schriftelijke Kamervragen, omdat één van de 
fracties vraagt om deze lijsten en omdat hiermee voor de sector meer 
duidelijkheid kan worden geboden over de ontwerplijsten. Dit biedt tevens 
voor RVO de mogelijkheid om richting landbouwers informatie te 
verschaffen over de ontwerplijsten. Op 14 februari worden zowel het 
wijzigingsbesluit dat nu bij de Kamer nahangt en bovengenoemde 
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wijzigingsregeling met de lijsten gepubliceerd. Daarmee worden de lijsten 
definitief.  

- voor het meesturen van het CDM advies organisch stofrijke meststoffen 
bij de beantwoording van deze schriftelijke Kamervragen.   

N.B: 
- De Kamer heeft u in een brief van 18 januari jl. verzocht om geen 

onomkeerbare stappen te nemen (kenmerk 33037-482/2023D01193) tot 
de behandeling van het wijzigingsbesluit in de Kamer is afgerond.  

- Met het voeren van dit Schriftelijk Overleg (SO) en de beantwoording van 
de in het SO gestelde vragen kunt u de behandeling van het 
wijzigingsbesluit als afgerond beschouwen , omdat voor behoud van de 
derogatie het van belang is dat de maatregelen materieel in heel 2023 
effect hebben en dus uiterlijk 15 februari 2023 in werking moeten treden.  

 
Kernpunten 

- De schriftelijke vragen zijn gesteld naar aanleiding van het 
wijzigingsbesluit, maar gaan verder dan de reikwijdte van dit besluit. Zo 
zijn vragen gesteld over de implementatie van maatregelen van het 7e AP 
en de derogatiebeschikking, de regelgeving betreffende de bufferstroken 
en de vanggewassen en het proces van de implementatie van de 
maatregelen en het overleg met de Europese Commissie. 

- Met de inwerkingtreding van de wijzigingsregeling en het wijzigingsbesluit 
uiterlijk op 15 februari a.s. wordt geborgd dat de maatregelen materieel in 
heel 2023 van toepassing zijn. Voor de inwerkingtreding van het 
wijzigingsbesluit is het nodig dat er vier weken nahangtermijn in acht zijn 
genomen. Die termijn loopt af op 6 februari a.s.  

- Voor behoud van de derogatie is het van belang dat de maatregelen 
materieel in heel 2023 effect hebben en dus uiterlijk 15 februari 2023 in 
werking treden.  

- Om inwerkingtreding op 15 februari mogelijk te maken is het nodig de 
procedure tot inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit direct na afloop 
van de nahangtermijn (6 februari a.s.) te starten en dat publicatie van het 
wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling uiterlijk 14 februari plaatsvindt. 

- Staatsrechtelijk is er na het verloop van die termijn geen belemmering om 
het wijzigingsbesluit in werking te laten treden. 

- In de aanbiedingsbrief bij de beantwoording is het bovenstaande ook 
vermeld, zodat de Tweede Kamer weet dat u de inwerkingtreding van het 
wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling in gang zet waarmee  
maatregelen uit het 7e AP na het verstrijken van de nahangtermijn 
worden geïmplementeerd. 

- Indien u hiermee instemt krijgt u de stukken voor de inwerkingtreding van 
het wijzigingsbesluit op korte termijn langs voor ondertekening 
(voordracht en verklaring van contraseign). 

- Het wijzigingsbesluit omvat: 
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- verschuiven van de eerste uitrijddatum drijfmest van 16 februari 
naar 16 maart, met uitzondering van vroege teelten;  

- verplichting tot het eenmaal in de vier kalenderjaren telen van een 
rustgewas (1:4 rotatie rustgewassen); 

- vervroegen van eerste uitrijddatum voor vaste strorijke mest naar 
1 januari.  

- De lijsten vroege teelten en rustgewassen maken deel uit van de 
wijzigingsregeling ter implementatie van het 7e AP die uiterlijk 15 februari 
a.s. (voor het uitrijdseizoen) in werking moet treden. Dit is ook het 
moment waarop het wijzigingsbesluit ter implementatie van het 7e AP 
(Stb. 2022, 546) uiterlijk in werking moet treden (15 februari). 

- Met het meesturen van deze ontwerplijsten gaat u in op het verzoek van 
de SGP en biedt u de meest actuele stand van zaken met betrekking tot 
deze lijsten. Dit is transparant. Indien u ervoor kiest deze lijsten niet mee 
te sturen, zou dit tot vertraging kunnen leiden doordat de Kamer alsnog 
vragen gaat stellen over de vast te stellen lijsten.  

- De eerste versie van de ontwerplijsten is opgesteld o.b.v. een CDM-advies 
van 9 mei 2022. Deze lijsten zijn in de zomer geconsulteerd. De reacties 
uit de consultatie zijn afgestemd en verwerkt in de versie die in het kader 
van een voorhangprocedure met de Kamer is gedeeld in het najaar. 
Nadien zijn nog enkele aanvullende vragen binnengekomen. Ook deze 
vragen zijn afgestemd met de CDM; het CDM heeft nogmaals een check 
uitgevoerd op volledigheid. Het resultaat is verwerkt in deze definitieve 
ontwerplijsten.  

- De regelgeving die op 15 februari a.s. in werking treedt bevat ook de 
maatregel tot het stimuleren van organische stofrijke meststoffen. In dat 
kader adviseren wij u ook een ander CDM advies dat voor de invoering 
van deze maatregel is gevraagd mee te sturen. Het advies betreft een 
analyse van het risico op nitraatuitspoeling bij gebruik van champost, 
indien champost in de categorie met een 50% vrijstelling in de 
fosfaatgebruiksruimte zou vallen. 




