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Geachte Voorzitter, 

  

Per brief van 4 maart jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij 

vragen gesteld over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei 

melkveehouderij. De vragen hebben betrekking op de procedure en de 

inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en op de 

verwachte ontwikkelingen in de melkveehouderij. Met deze brief beantwoord ik de 

vragen. 

  

Procedure en inwerkingtreding algemene maatregel van bestuur 

Op 1 april aanstaande vervalt het Europese stelsel van melkquota. De Wet 

verantwoorde groei melkveehouderij, die op 1 januari 2015 van kracht is 

geworden, borgt dat de groei van de melkveehouderij als gevolg van de 

(aanstaande) afschaffing van de melkquotering plaatsvindt binnen de 

milieurandvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn. 

De Meststoffenwet, zoals deze door de Wet verantwoorde groei melkveehouderij is 

gewijzigd, stelt daartoe dat bedrijven met melkvee uitsluitend kunnen groeien als 

de toename in fosfaatproductie wordt verantwoord. Als een bedrijf met melkvee in 

een kalenderjaar meer fosfaat produceert dan in het referentiejaar 2013, moet de 

extra fosfaat óf worden geplaatst op grond die bij het bedrijf hoort óf in zijn 

geheel worden verwerkt (of een combinatie van die twee mogelijkheden). Deze 

verplichting geldt sinds 1 januari 2015. 

  

In de Meststoffenwet is opgenomen dat bij AMvB beperkingen worden gesteld aan 

de mogelijkheid voor ondernemers om de toename in fosfaatproductie uitsluitend 

te verantwoorden met mestverwerking. Het doel van de AMvB is te voorkomen 

dat de melkveehouderij volledig grondloos kan groeien. Daarom zullen in de AMvB 

nadere regels worden gesteld die borgen dat uitbreiding in de melkveehouderij op 

zijn minst gedeeltelijk grondgebonden plaatsvindt. 

  

Voor de periode tot de AMvB van kracht is, zijn bedrijven met melkvee die 

uitbreiden vanzelfsprekend gehouden aan de bepalingen uit de wet waardoor zij 

moeten verantwoorden dat de productie van extra fosfaat plaatsvindt 

binnen  milieurandvoorwaarden. Na de inwerkingtreding van de AMvB moeten 

bedrijven met melkvee verantwoorden dat een eventuele toename van de 

fosfaatproductie voldoet aan de nadere bepalingen die in de AMvB zijn gesteld. Elk 
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 jaar wordt beoordeeld of een bedrijf over voldoende grond beschikt om de groei 

van zijn fosfaatproductie conform de regelgeving te verantwoorden. De 

verantwoording via grond geschiedt dan door de opgave van grondgebruik in de 

GDI, die jaarlijks voor 15 mei moet worden gedaan. Tijdens de behandeling van 

de Wet verantwoorde groei melkveehouderij heb ik aangegeven een voorziening 

te zullen treffen voor ondernemers die, vóór zij konden weten dat nadere 

voorwaarden gesteld zullen worden om grondloze groei te voorkomen, financiële 

verplichtingen zijn aangegaan om de toename van fosfaatproductie in zijn geheel 

te verwerken. De in de wet voorgeschreven procedure bepaalt dat de AMvB eerst 

in een voorhangprocedure aan beide Kamers der Staten-Generaal wordt 

voorgelegd alvorens de AMvB aan de Koning kan worden voorgedragen voor 

advies door de Raad van State. 

  

Verwachte ontwikkelingen in de melkveehouderij 

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft een ex ante evaluatie uitgevoerd 

op de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Uit de analyse bleek dat 

melkveehouders die willen groeien vanuit bedrijfseconomisch overwegingen in 

overwegende mate lijken te kiezen voor groei op basis van 100% mestverwerking 

(Kamerstukken II 2014/15, 33 979, nr. 6 en nr. 22). Hierbij is geen rekening 

gehouden met het feit dat in 2013 40% van de melkveebedrijven geen 

fosfaatoverschot op bedrijfsniveau had. Deze bedrijven hebben daardoor 

mogelijkheden voor grondgebonden groei binnen het bedrijf. Voorts is nog geen 

rekening gehouden met mijn voornemen om een deel van de groei 

grondgebonden te laten zijn. 

Extensieve bedrijven die nog over voldoende afzetruimte op hun bedrijf 

beschikken om de groei van hun fosfaatproductie te compenseren zullen zich nog 

niet genoodzaakt zien mest te laten verwerken. Pas op het moment dat een 

extensief bedrijf in productie in dusdanig mate groeit dat op het bedrijf een 

melkveefosfaatoverschot ontstaat, vallen zij onder de reikwijdte van de wet.  

  

Het stelsel van verantwoorde groei van de melkveehouderij moet zorgen voor een 

duurzame balans tussen groei van de melkveehouderij en afzet van dierlijke mest, 

binnen en buiten Nederland. Doel is de druk op de Nederlandse mestmarkt niet te 

laten oplopen bij een groei van de productie in de melkveehouderij, waardoor het 

stelsel bijdraagt aan de werking van het stelsel van gebruiksnormen. De 

milieueffecten van de maatregelen in dit wetsvoorstel zijn daarmee veelal indirect 

van aard. Het stelsel is ondersteunend aan het bestaande stelsel van 

gebruiksnormen en aan het stelsel van verplichte mestverwerking en dient in 

hoofdzaak om er voor te zorgen dat de kans op overtreding van de 

gebruiksnormen niet toeneemt door extra druk op de mestmarkt bij een groei van 

de productie in de melkveehouderij. De verplichtingen uit dit wetsvoorstel gelden 

voor alle bedrijven met melkvee. 

  

Het LEI heeft in de ex ante evaluatie niet specifiek gekeken naar het effect van 

de  wet verantwoorde groei melkveehouderij voor natuur, landschap, overige 

milieu en het dierenwelzijn. Zoals in voorgaande betoogd is de wet vooral 

ondersteunend aan het bestaande stelsel van gebruiksnormen onder de 
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 Meststoffenwet. Dat is onderdeel van het Nederlandse maatregelenpakket om te 

voldoen aan de verplichtingen uit de Nitraatrichtlijn, die primair gericht zijn op de 

kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 

Bij het aspect dierenwelzijn wordt, gezien de debatten die ik met uw Kamer alsook 

met de Tweede Kamer heb gevoerd over de wet, vooral gedacht aan weidegang 

van melkvee. Zoals toegezegd aan beide  Kamers is het mijn voornemen om, 

tezamen met relevante partijen, met een actiegerichte aanpak weidegang te 

stimuleren. U wordt hier nog nader over geïnformeerd. De uitwerking van de 

actiegerichte aanpak en de gesprekken die ik hierover zal voeren met betrokken 

partijen, zijn niet van invloed op de termijn waarop ik de AMvB bij beide Kamers 

zal voorhangen.  

  

Ik verwacht op zeer korte termijn op bestuurlijk niveau met betrokken sector en 

maatschappelijke organisaties te kunnen overleggen over de invulling van de 

AMvB. Daarna zal ik de AMvB in het kader van de voorhangprocedure zo snel 

mogelijk aan uw Kamer aanbieden. 

  

  

  

 

  

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma 

Staatssecretaris van Economische Zaken  

  


