- CONCEPT voor consultatie Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van …….., nr. WJZ ………,
houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het mogelijk
maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm en stikstofgebruiksnorm bij het
treffen van de equivalente maatregelen gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen,
vervanging drijfmest en rijenbemesting in mais
(31 maart 2016)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op artikelen 10, eerste lid, en 11, vijfde lid, van de Meststoffenwet;
Besluit:
Artikel I
De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1, eerste lid, door een puntkomma, worden in
artikel 1, eerste lid, vier definities alfabetisch ingevoegd, luidende:
centrale zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Overijssel, Gelderland of Utrecht;
noordelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Friesland, Groningen of Drenthe;
westelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland
of Zeeland;
zuidelijke zandgronden: zandgronden gelegen in de provincies Limburg of Noord-Brabant.
B
De aanhef van artikel 28a, eerste lid, komt te luiden:
De hoeveelheid stikstof, bedoeld in artikel 28, eerste lid, aanhef, wordt voor onderstaande gewassen
vermeerderd met de hoeveelheid stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte
landbouwgrond, voor zover de teelt van deze gewassen op kleigrond plaatsvindt:
C
Na artikel 28b worden vier artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 28c
1. De hoeveelheid stikstof, bedoeld in artikel 28, eerste lid, aanhef, wordt vermeerderd met de in
bijlage A, tabel 1a, vermelde hoeveelheid stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende
oppervlakte landbouwgrond indien een bedrijf de in bijlage A, tabel 1a, gemiddelde gewasopbrengst
heeft van het totale areaal van een gewas als bedoeld in tabel 1a, gemeten over de drie aan het
desbetreffende jaar voorafgaande jaren.
2. De landbouwer die gebruik maakt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm, bedoeld in het
eerste lid:
a. heeft, voor zover het de gewassen genoemd in artikel 28a, eerste lid, betreft, de afnemers, bedoeld
in het derde lid, gemachtigd om desgevraagd gegevens over de afgenomen hoeveelheden van het
desbetreffende gewas te verstrekken aan de minister;

b. beschikt, voor zover het de andere gewassen dan die genoemd in artikel 28a, eerste lid, betreft,
over schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en waaruit blijkt wat
de gewasopbrengst is die aan een afnemer is geleverd;
c. beschikt, voor zover het andere gewassen dan die genoemd in artikel 28a, eerste lid, betreft, over
een controleverklaring van een accountant inhoudende een positief oordeel omtrent de juistheid en
volledigheid van het schriftelijk bewijs, bedoeld in onderdeel b;
d. meldt het desbetreffende bedrijf uiterlijk op 15 mei van het kalenderjaar waarin gebruik gemaakt
wordt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm bij de minister;
e. bewaart als onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32 van het besluit, gegevens waaruit
ter zake van elk van de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren blijkt:
1°. welke gewassen en rassen op het bedrijf werden geteeld;
2°. het aantal hectaren grond dat met de desbetreffende gewassen en rassen was beteeld;
3°. de hoogte van de gewasopbrengst;
4°. welke mestsoorten zijn gebruikt op het bedrijf; en
5°. de afnemers van de desbetreffende gewassen;
f. gebruikt op het bedrijf:
1°. voor zover het zuidelijke zandgronden en lössgronden betreft, maximaal 75 kilogram stikstof per
hectare per jaar in de vorm van drijfmest en waarbij geldt dat de overige bemesting met stikstof
uitsluitend plaats vindt door het gebruik van kunstmest;
2°. voor zover het kleigrond, noordelijke, westelijk en centrale zandgronden of veengrond betreft,
maximaal 100 kilogram stikstof per hectare per jaar in de vorm van drijfmest en waarbij geldt dat de
overige bemesting met stikstof uitsluitend plaatsvindt door het gebruik van kunstmest;
g. bemest op het bedrijf na 1 juli de percelen met de gewassen, bedoeld in bijlage A, bijlage 1a, niet
met drijfmest.
3. Voor de bepaling van de gewasopbrengst, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend in aanmerking
genomen de hoeveelheid die door de desbetreffende landbouwer rechtstreeks is afgeleverd aan
afnemers.
4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel d, meldt de landbouwer die in 2016 gebruik maakt van
de verhoging, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op PM 2016 zijn bedrijf bij de minister.
5. In afwijking van het eerste lid, wordt de gewasopbrengst:
a. in 2016 bepaald aan de hand van het voorafgaande jaar;
b. in 2017 bepaald aan de hand van de twee voorafgaande jaren.
6. Het vierde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2017.
7. Het vijfde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2018.
Artikel 28d
1. De hoeveelheid stikstof, bedoeld in artikel 28, eerste lid, aanhef, wordt:
a. op de zuidelijke zandgronden of lössgrond vermeerderd met:
1°. 25 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien geen drijfmest maar uitsluitend kalkammonsalpeter, chilisalpeter, kalksalpeter,
stikstofmagnesium of mineralenconcentraat wordt gebruikt voor de bemesting;
2°. 15 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 35 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;
3°. 5 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 65 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;
b. op kleigrond, noordelijke, westelijke en centrale zandgronden of veengrond, vermeerderd met:
1°. 30 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien geen drijfmest maar uitsluitend kalkammonsalpeter, chilisalpeter, kalksalpeter,
stikstofmagnesium of mineralenconcentraat wordt gebruikt voor de bemesting;
2°. 20 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 35 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;

3°. 10 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 65 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een bedrijf waar dierlijke meststoffen geproduceerd worden,
met uitzondering van een bedrijf als bedoeld in artikel 43, tweede lid.
3. De landbouwer die gebruik maakt van de verhoging, bedoeld in het eerste lid:
a. meldt het desbetreffende bedrijf uiterlijk op 15 mei van het kalenderjaar waarin gebruik gemaakt
wordt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm bij de minister;
b. bemest na 1 juli op zijn bedrijf niet met drijfmest.
4. In afwijking van het derde lid, onderdeel a, meldt de landbouwer die in 2016 gebruik maakt van de
verhoging, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op PM 2016 zijn bedrijf bij de minister.
5. Het vierde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 28e
1. De hoeveelheid stikstof, bedoeld in artikel 28, eerste lid, aanhef, wordt vermeerderd met:
a. 10 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte
landbouwgrond op noordelijke, westelijke en centrale zandgronden;
b. 25 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte
landbouwgrond op zuidelijke zandgronden of lössgrond,
indien op deze gronden mais gezaaid is of wordt op een afstand van maximaal 12 centimeter van de
plekken waar met behulp van GPS gestuurde apparatuur meststoffen zijn gebruikt.
2. De landbouwer die gebruik maakt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm, bedoeld in het
eerste lid:
a. kan het feitelijke gebruik van de apparatuur waarmee de meststoffen zijn gebruikt en de datum en
het perceel waarop deze apparatuur is gebruikt, aantonen. Indien de landbouwer geen eigenaar van
de apparatuur is, toont hij dit aan met behulp van een factuur. Indien de landbouwer eigenaar van de
apparatuur is, toont hij dit aan met behulp van de gegevens, bedoeld in onderdeel b, en het bewijs
van eigendom;
b. bewaart de gegevens met betrekking tot het feitelijke gebruik van de apparatuur en de datum en
het perceel, bedoeld in onderdeel a;
c. meldt het desbetreffende bedrijf uiterlijk op 15 mei van het kalenderjaar waarin gebruik gemaakt
wordt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm bij de minister.
3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, meldt de landbouwer die in 2016 gebruik maakt van
de verhoging, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op PM 2016 zijn bedrijf bij de minister.
4. Het derde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 28f
1. Een landbouwer die een verhoging van een stikstofgebruiksnorm toepast als bedoeld in:
a. artikel 28a, eerste lid, of 28c, eerste lid, kan niet tevens een verhoging van de stikstofgebruiksnorm
toepassen, bedoeld in de artikel 28d, eerste lid, of 28e, eerste lid;
b. artikel 28a, eerste lid, kan niet tevens een verhoging van de stikstofgebruiksnorm toepassen,
bedoeld in artikel 28c, eerste lid.
2. In geval van gelijktijdige toepassing van artikel 28d en artikel 28e, bedraagt de vermeerdering van
de hoeveelheid stikstof, bij mais:
a. op zuidelijke zandgronden en lössgronden:
1°. 28 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien geen drijfmest maar uitsluitend kalkammonsalpeter, chilisalpeter, kalksalpeter,
stikstofmagnesium of mineralenconcentraat wordt gebruikt voor de bemesting;
2°. 28 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 35 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;
3°. 25 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 65 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;

b. op kleigrond, noordelijke, westelijke en centrale zandgronden of veengrond:
1°. 35 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien geen drijfmest maar uitsluitend kalkammonsalpeter, chilisalpeter, kalksalpeter,
stikstofmagnesium of mineralenconcentraat wordt gebruikt voor de bemesting;
2°. 30 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 35 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;
3°. 20 kilogram stikstof per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland,
indien maximaal 65 kilogram stikstof per hectare per jaar op het bedrijf in de vorm van drijfmest
wordt gebruikt, en de overige bemesting uitsluitend in de vorm van kalkammonsalpeter, chilisalpeter,
kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat.
D
Na artikel 33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 33a
1. De fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen, bedoeld in artikel 29a, tweede lid, onderdeel b, wordt
vermeerderd met de hieronder vermelde hoeveelheid fosfaat per hectare bouwland per jaar van de tot
het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:
a. voor zover het suikerbieten betreft, 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar, indien de gemiddelde
gewasopbrengst van het totale areaal suikerbieten dat op het desbetreffende bedrijf werd geteeld,
gemeten over de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren, ten minste 85 ton per hectare
per jaar bedroeg;
b. voor zover het consumptieaardappelrassen betreft, 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar, indien
de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal consumptieaardappelrassen dat op het
desbetreffende bedrijf werd geteeld, gemeten over de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande
jaren, ten minste 65 ton per hectare per jaar bedroeg;
c. voor zover het pootaardappelen betreft, 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar, indien de
gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal pootaardappelen dat op het desbetreffende bedrijf
werd geteeld, gemeten over de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren, ten minste 45
ton per hectare per jaar bedroeg;
d. voor zover het zaaiui betreft, 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar, indien de gemiddelde
gewasopbrengst van het totale areaal zaaiui dat op het desbetreffende bedrijf werd geteeld, gemeten
over de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren, ten minste 75 ton per hectare per jaar
bedroeg;
e. voor zover het mais betreft, 5 kilogram fosfaat per jaar, indien de gemiddelde gewasopbrengst van
het totale areaal mais dat op het desbetreffende bedrijf werd geteeld, gemeten over de drie aan het
desbetreffende jaar voorafgaande jaren, ten minste 60 ton per hectare per jaar bedroeg.
2. De landbouwer die gebruik maakt van de verhoging van de fosfaatgebruiksnorm, bedoeld in het
eerste lid:
a. heeft, voor zover het suikerbieten en de in bijlage A, tabel 5, genoemde
consumptieaardappelrassen betreft, de afnemers, bedoeld in het derde lid, gemachtigd om
desgevraagd gegevens over de afgenomen hoeveelheden van het desbetreffende gewas te
verstrekken aan de minister;
b. beschikt, voor zover het pootaardappelen, zaaiui, mais en andere consumptieaardappelrassen dan
de in bijlage A, tabel 5, genoemde consumptieaardappelrassen betreft, over schriftelijk bewijs waaruit
blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en waaruit blijkt wat de gewasopbrengst is die aan
een afnemer is geleverd;
c. beschikt, voor zover het pootaardappelen, zaaiui, mais en andere consumptieaardappelrassen dan
de in bijlage A, tabel 5, genoemde consumptieaardappelrassen betreft, over een controleverklaring
van een accountant inhoudende een positief oordeel omtrent de juistheid en volledigheid van het
schriftelijk bewijs, bedoeld in onderdeel b;
d. meldt het desbetreffende bedrijf uiterlijk op 15 mei van het kalenderjaar waarin gebruik gemaakt
wordt van de verhoging van de stikstofgebruiksnorm bij de minister;
e. bewaart als onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32 van het besluit, gegevens waaruit
ter zake van elk van de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren blijkt:

1°. welke gewassen en rassen op het bedrijf werden geteeld;
2°. het aantal hectaren grond dat met de desbetreffende gewassen en rassen was beteeld;
3°. de hoogte van de gewasopbrengst;
4°. welke mestsoorten zijn gebruikt op het bedrijf; en
5°. de afnemers van de desbetreffende gewassen;
f. bereikt de verhoging van de gebruiksnorm door het gebruik van kunstmest, compost, champost,
schuimaarde of vaste mest van graasdieren. Het gebruik van deze meststoffen blijkt uit de
administratie van de landbouwer.
3. Voor de bepaling van de gewasopbrengst, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend in aanmerking
genomen de hoeveelheid die door de desbetreffende landbouwer rechtstreeks is afgeleverd aan
afnemers.
4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel d, meldt de landbouwer die in 2016 gebruik maakt van
de verhoging, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op PM 2016 zijn bedrijf bij de minister.
5. In afwijking van het eerste lid, wordt de gewasopbrengst:
a. in 2016 bepaald aan de hand van het voorafgaande jaar;
b. in 2017 bepaald aan de hand van de twee voorafgaande jaren.
6. Het vierde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2017.
7. Het vijfde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2018.
E
Bijlage A wordt gewijzigd als volgt:
1. Het opschrift van Bijlage A komt te luiden:
Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij de artikelen 28 en 28c
2. In tabel 1 komen de noten 1 tot en met 4 te vervallen.
F
Na Bijlage A, tabel 1 wordt een tabel ingevoegd, luidende:
Tabel 1a toegestane verhoging stikstofgebruiksnormen per gewas als bedoeld in artikel 28c, eerste lid
Gewas, bedoeld in Bijlage A,
Gemiddelde
Toegestane verhoging
tabel 1
gewasopbrengst
stikstofgebruiksnorm in kilogram
van het totale
stikstof per hectare per jaar op
areaal van het
kleigrond, noordelijke, westelijke,
gewas in de drie
centrale en zuidelijke zandgronden,
voorafgaande
lössgrond en veengrond
jaren
8
Suikerbieten
55 tot 65

- Consumptieaardappelrassen
hoge norm (zie tabel 2)
- Consumptieaardappelrassen
lage norm (zie tabel 2)
- Consumptieaardappelrassen
vroeg
- Consumptieaardappelrassen
overig

65 tot 75

23

75 tot 85

38

85 of meer

45
7

50 tot 55

55 tot 60

21

60 tot 65

36

65 of meer

42

Wintertarwe

Zomertarwe

Wintergerst

Zomergerst

- Pootaardappelrassen hoge
norm (zie tabel 3)
- Pootaardappelrassen lage norm
(zie tabel 3)
- Pootaardappelen, uitgroeiteelt
- Pootaardappelrassen, overig

9 tot 10

9

10 tot 11

27

11 of meer

35

8 tot 9

15

9 tot 10

20

10 of meer

30

9 tot 10

15

10 tot 11

20

11 of meer

30

7 tot 8

6

8 tot 9

18

9 of meer

23
7

35 tot 40

40 tot 45

20

45 tot 51

34

51 of meer

40

zetmeelaardappelen

45 of meer

8

Bloemkool

26 tot 31

5

31 tot 36

17

36 of meer

23

Broccoli

Slasoorten, 1e teelt

Prei

Spinazie, 1e teelt

Andijvie, 1e teelt

Winterpeen/waspeen

10 tot 12

4

12 tot 14

12

14 of meer

16

41 tot 50

6

50 tot 60

18

60 of meer

25

35 tot 40

6

40 tot 45

20

45 of meer

27

25 tot 30

7

30 tot 35

16

35 of meer

31

42,5 tot 47,5

15

47,5 tot 52,5

27

52,5 of meer

32

85 tot 95

5

95 tot 105

15

105 of meer

25

Zaaiui

- Mais, bedrijven met derogatie
- Mais, bedrijven zonder
derogatie

55 tot 65

9

65 tot 75

29

75 of meer

38
19

40 tot 50
50 tot 60

56

60 of meer

75

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van PM 2016.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,

