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I. ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Gaarne spreken wij onze erkentelijkheid uit voor de snelheid en wijze 
waarop de vaste Commissie voor Landbouw het eindverslag heeft uitge-
bracht. Tot ons genoegen constateren wij dat de commissie de openbare 
behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid acht met de 
beantwoording van de in het eindverslag gestelde vragen. De gestelde 
vragen worden in deze nota beantwoord waarbij zoveel als mogelijk de in 
het eindverslag gekozen indeling en volgorde is gevolgd. In een aantal 
gevallen hebben wij uit doelmatigheidsoverwegingen er echter de voorkeur 
aan gegeven de vragen op een andere plaats te beantwoorden. Bij deze 
nota naar aanleiding van het eindverslag is een Tweede nota van wijziging 
gevoegd. Naast een aantal verbeteringen en aanpassingen hebben de 
aangebrachte wijzigingen met name betrekking op het heffingenstelsel en 
op een regeling ter voorkoming van een onverantwoorde uitbreiding van 
de mestproduktie. 

Verder wijzen wij op de op 25 juni jl. door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen ontwerp-Wet bodembescherming. Het is in het 
kader van die wet dat regels zullen worden gesteld aan het gebruik van 
mest (artikel 9, tweede lid). Het onderhavige voorstel voor de Meststoffenwet 
betreft (onder meer) het kader voor de doelmatige afvoer van mestover-
schotten en de daarbij behorende voorzieningen. Wij constateren dat er 
echter in het eindverslag met betrekking tot de Meststoffenwet vragen 
worden gesteld over de op grond van de toekomstige Wet bodembescher-
ming te treffen maatregelen. Het is onmiskenbaar dat er een verband 
bestaat tussen de mestgebruikregels (Wet bodembescherming) en de 
mestoverschotregels (Meststoffenwet). Zelfs een zodanige dat door de op 
grond van de Meststoffenwet te stellen regels ten behoeve van een 
doelmatige afvoer van overschotten een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan de effectuering van hetgeen de Wet bodembescherming zich 
met betrekking tot mestgebruik ten doel stelt. Om deze reden, maar ook 
om een algemener inzicht in de thans voorgestelde regelgeving te verschaf-
fen, gaan wij in de onderhavige nota op het geheel van de voorgenomen 
mestregelgeving en voorzieningen in. De behandeling van deze aspecten in 
de onderhavige nota dient tevens als een vervolg op de door ons uitgebrachte 
Notitie inzake de mestproblematiek (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-
1985, nrs. 1-3) waarin wij al in algemene zin aangaven hoe wij ons de 
aanpak voorstelden. In dit kader signaleren wij dat de vaste commissies 
van landbouw en voor milieubeheer een aantal gelijksoortige, zoniet 
gelijke, vragen hebben gesteld naar aanleiding van de genoemde notitie. 
Voor een goed begrip van de materie hebben wij de gegeven antwoorden 
herhaald waarbij tevens, naar aanleiding van het op 11 september j l . 
gehouden mondeling overleg over de notitie, de antwoorden zoveel als 
nodig en mogelijk zijn geactualiseerd. 

Met instemming constateren wij dat de memorie van antwoord op veel 
punten de door de leden van de verschillende fracties gevraagde duidelijk-
heid heeft verschaft. 

De leden van de V.V.D.- fractie constateren dat de ontwikkelingen rond 
de mestproblematiek in een grote stroomversnelling waren geraakt sedert 
het voorlopige verslag. Zij benadrukken de noodzaak van uitvoering van de 
motie-Te Veldhuis1, waarin wordt aangedrongen op een zo spoedig 
mogelijke totstandkoming en invoering - zo mogelijk al vóór 1 januari 
1986 - van wettelijke regels ter zake. Tegelijkertijd bepleiten deze leden een 
zo sober mogelijke regelgeving: doen wat nodig is en overbodigheden 
achterwege laten. 

Wij hanteren uiteraard, overeenkomstig de besluitvorming ter zake, de 
Stuk 18695, nr. 36. geldende richtlijnen met betrekking tot een sober en terughoudende 
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regelgeving. Zulks zal niet wegnemen dat de implementatie van die 
wetgeving de nodige gevolgen met zich brengt. In dit kader is het dan ook 
verheugend dat de noodzaak tot het stellen van regels op het gebied van 
dat mestgebruik en de afvoer van mestoverschotten zowel binnen als 
buiten het parlement wordt ingezien. Wij onderschrijven nogmaals de 
spoed die met de totstandkoming van de bedoelde regels wenselijk wordt 
geacht. Ook de leden van de fractie van de P.P.R. maken hier een opmerking 
over en delen mee hier graag hun medewerking aan te zullen verlenen. 
Wel merken wij op dat de noodzaak tot een spoedige totstandkoming van 
de regelingen mede afhankelijk is van de verdere parlementaire procedure 
met betrekking tot het onderhavige voorstel van wet. De noodzaak tot 
spoed mag er voorts niet toe leiden dat de regelgeving niet aansluit op de 
praktijk. Zoals wij in de memorie van antwoord al hebben aangegeven is 
deze aansluiting op de praktijk een belangrijk uitgangspunt. 

In de onderhavige nota geven wij zoveel als mogelijk inzicht in de stand 
van zaken en inhoud van de voorgenomen regelgeving. Die stand van 
zaken is zodanig dat aan het in het actieprogramma voor het kabinet voor 
1985 opgenomen actiepunt2, te weten voorbereiding van de ontwerp-uit-
voeringsmaatregelen op grond van de Wet bodembescherming en de 
Meststoffenwet met betrekking tot mestgebruik en mestafvoer alsmede het 
sturen om advies van die maatregelen in de tweede helft van 1985, uitvoering 
wordt gegeven. De realiteit gebiedt echter te zeggen dat mede gelet op de 
noodzakelijke aansluiting op de praktijk, de te betrachten zorgvuldigheid bij 
de voorbereiding, de in acht te nemen terughoudendheid alsmede de 
relatie tussen al deze elementen en nog afgezien van de tijd die met de 
totstandkoming van de regelgeving zelf gemoeid zal zijn - met zich brengt 
dat die regelgeving niet vóór 1 januari 1986 zal zijn ingevoerd. Dit neemt 
echter niet weg dat ons streven er op gericht blijft de betrokken regelgeving 
op zo kort mogelijke termijn in te voeren. 

2. Voorgenomen stelsel van regels met betrekking tot dierlijke mest 
(normstelling en fasering) 

Omtrent de normstelling en de daarbij te hanteren fasering hebben leden 
van een viertal fracties vragen gesteld. Zoals eerder in deze nota aangekon-
digd zullen wij, gelet op de samenhang die tussen de verschillende regelin-
gen bestaat, zoveel als mogelijk inzicht verschaffen in het geheel van de 
voorgenomen regelgeving. Uit doelmatigheidsoverwegingen en terwille 
van de eenheid geven wij hieronder eerst onze voornemens weer. Vervolgens 
worden, voor zover nog nodig, de gestelde vragen beantwoord. Onze 
voornemens zullen wij aan een aantal organisaties en instellingen voorleg-
gen. Voor de totstandkoming zal voorts de daarvoor vereiste procedure 
worden doorlopen. 

De mestproblematiek is complex van karakter. Die complexiteit noopt tot 
op elkaar afgestemde maatregelen met betrekking tot gebruik, heffingen, 
afvoer, controle en infrastructurele voorzieningen. Het dilemma waar we 
ons uit een oogpunt van milieu voor geplaatst zien is het thans ontbreken 
van reële mogelijkheden om een landelijk mestoverschot te verwerken, 
vernietigen of te exporteren. Hier kunnen we bij het stellen van normen 
niet omheen. Tegelijkertijd dienen we er voor zorg te dragen dat ongewenste 
ontwikkelingen, zoals een ongecontroleerde uitbreiding van de mestpro-
duktie, niet plaatsvinden. Het thans ontbreken van adequate en betaalbare 
voorzieningen maakt het nodig dat in een aantal stappen (fases) naar het 
einddoel toegewerkt wordt. De regelgeving zoals wij die ons voornemen 
voor de eerste fase moet derhalve gezien worden in het licht van verdere 
ontwikkelingen. Het is de eerste stap die een perspectief opent voor de 
verdere bescherming van de bodem en daarmee van de bodemvruchtbaar-
heid. Vanuit dezelfde optiek is het tevens van belang voor de volgende fase 

2 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, duidelijkheid te verschaffen. Hiermee verkrijgt de regelgeving ook een 
18601, nr. 1, biz. 11, onder punt 4.10. stimulerend en taakstellend karakter. 
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Bovenstaande aspecten leiden ertoe dat voor de eerste fases van de 
regelgeving het totaal van de mestproduktie niet verder mag toenemen, er 
een redelijke vervoersinspanning voor de afzet dient plaats te vinden en 
dat voorts door de normstelling aan het gebruik van dierlijke meststoffen 
er landelijk gezien geen overschotten ontstaan die niet reëel afzetbaar zijn. 

In concreto behelst het pakket van voorstellen de volgende maatregelen: 

a. Regels voor het gebruik van dierlijke meststoffen 

Op grond van artikel 9, tweede lid, van de Wet bodembescherming, 
zullen regels gesteld worden aan het gebruik van dierlijke meststoffen. De 
normen voor het gebruik per hectare worden uitgedrukt in kilogrammen 
fosfaat (P205) en gelden in het gehele land. 

Voor de eerste fase (1987-1991) mogen dierlijke meststoffen tot ten 
hoogste de volgende hoeveelheden per jaar en per hectare worden 
gebruikt: 

- 125 kg P205 op bouwland3; 
- 250 kg P205 op grasland; 
- 350 kg P205 op snijmaispercelen. 

Voor de tweede fase (1991-1994) bedragen de hoeveelheden respectie-
velijk 125, 200 en 250 kg P205. 

Een bijzondere bepaling wordt opgenomen ten aanzien van waterige 
fracties. Daar deze fracties, die verkregen worden door middel van mest-
scheidingstechnieken, een afwijkend P205-gehalte bevatten, worden 
hiervoor bijzondere gebruiksnormen gesteld (25 m3 op bouwland en 
snijmais en 50 m3 op grasland per hectare per jaar). 

Met betrekking tot het uitrijden zal worden bepaald dat zulks verboden is 
indien de grond bevroren of met vaste sneeuw bedekt is. Daarnaast zal er 
- ingaande het winterseizoen 1987/1988 - een periode worden vastgesteld 
waarin het uitrijden van mest verboden zal zijn. 

Voor een aantal bijzondere gronden is in afwijkende gebruiksregels 
voorzien. Zo zal het gebruik van dierlijke mest in natuurgebieden zijn 
verboden, tenzij anderszins uit het geldend beheersregime voortvloeit. 
Gronden waarop snelgroeiend bos (wilgen en populieren) is aangelegd, 
wordt voorts gelijkgesteld met bouwland. Voor alle overige gronden luidt 
de voorgestelde norm 70 kg P205 per hectare per jaar. 

In verband met de mogelijkheid van fosfaatdoorslag op gronden met een 
zeer hoog fosfaatgehalte wordt voorzien in de mogelijkheid om hier 
strengere gebruiksnormen voor vast te stellen (70, 75 en 110 kg P205 per 
hectare per jaar op onderscheidenlijk bouwland, snijmaispercelen en 
grasland). Voor fosfaatarme gronden wordt een ontheffingsmogelijkheid 
geïntroduceerd opdat aanvullende bemesting kan plaatsvinden. 

b. Heffingen op de produktie van dierlijke meststoffen 

Bij nota van wijziging hebben wij voorzien in een nieuw hoofdstuk lila. 
betreffende heffingen. Wij verwijzen tevens naar de daarbij behorende 
toelichting. De in het voorstel opgenomen financiële instrumenten hebben 
zowel een sturend als financieringskarakter. Onder a (gebruiksregels) 
gaven wij aan dat zorg gedragen moet worden dat ongewenste ontwikke-
lingen niet plaatsvinden. Het geschetste milieuhygiënische dilemma neemt 
niet weg dat met andere instrumenten dan de gebruiksregels reeds 
krachtige stappen richting einddoel kunnen worden genomen en daartoe 
zelfs noodzaken. Hiertoe zal de zogenaamde overschotheffing worden 
ingezet. 

De overschotheffing dient ter financiering van een aantal algemene op 
de uitvoering van de wet betrekking hebbende aangelegenheden (mestbank, 
controle en inning heffingen) alsmede van voorzieningen en maatregelen 

3 Rekening houdend met de rotatiecyclus. ter oplossing van de overschotproblematiek (infrastructurele voorzieningen). 
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In deze heffing worden sturende elementen ingebracht door de introductie 
van een «heffingvrije» hoeveelheid per hectare en een staffeling in het 
tarief. De«heffingvrije» hoeveelheid is gerelateerd aan de milieuhygiënische 
doelstelling. Bij de staffeling is aansluiting bij de normstelling voor het 
gebruik van dierlijke mest in de tweede fase gezocht. De «overschotheffing» 
bedraagt f 0,25 per kg P205 in het traject 125 tot en met 200 kg P205 per 
hectare en f 0,50 per kg P205 groter dan 200. De heffingvrije hoeveelheid 
van 125 kg P205 en de staffeling zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van 
grond, zodat een grondloos bedrijf reeds vanaf de eerste kilogram P205 de 
heffing betaalt en wel volgens het hoge tarief. 

Nadere uitwerking van het bovenstaande zal bij algemene maatregel van 
bestuur plaatsvinden. In de daarbij behorende nota van toelichting zal 
worden aangegeven wat de financiële consequenties van deze heffing 
zullen zijn. Duidelijk is dat grondloze of nagenoeg grondloze veehouderij 
het grootste gedeelte van deze heffing zal opbrengen. Melkveehouderijbe-
drijven zullen afhankelijk van de bedrijfsintensiteit geen of nagenoeg geen 
heffing hoeven te betalen. 

Voorts wordt voorzien in een algemene heffing. Hieruit zal met name 
onderzoek worden gefinancierd. Deze heffing wordt al dan niet direct 
opgebracht door allen die mest produceren onafhankelijk van de vraag of 
er ook een overschot geproduceerd wordt. Met de inning van de heffing 
wordt het Produktschap voor Veevoeder dan wel het Landbouwschap 
belast. 

Voor de hierboven omschreven heffingen geldt dat zij op basis van het 
nieuw geïntroduceerde hoofdstuk lila. Heffingen bij algemene maatregel 
van bestuur zullen worden uitgewerkt. Naast de toelichting bij bedoeld 
hoofdstuk zal uiteraard in de nota van toelichting bij de bedoelde maatregel 
worden ingegaan op de heffingen. 

c. Regels met betrekking tot de uitbreiding van de mestproduktie 

Eveneens bij nota van wijziging hebben wij voorzien in regels met 
betrekking tot de uitbreiding van de mestproduktie (hoofdstuk lllb) met als 
doel een onverantwoorde uitbreiding te voorkomen. Deze regels vervangen 
onder meer de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen. De 
reikwijdte is echter ruimer, aangezien zij van toepassing zullen zijn op de 
dierlijke meststoffen waarvoor op grond van de nieuwe Meststoffenwet 
regels zullen worden gesteld. Dit zal in eerste instantie plaatsvinden voor 
mest afkomstig van varkens, pluimvee, rundvee (waaronder mestkalveren) 
en kalkoenen. De regels staan de uitbreiding van de mestproduktie op 
grondloze bedrijven niet toe. Op bedrijven met grond mogen de mestge-
bruiksnormen voor de eerste fasen niet leiden tot een groei van de produktie 
tot aan genoemde normen waardoor in de toekomst, bij aanscherping van 
de normen, nieuwe te saneren situaties zouden ontstaan. Tegen het 
ontstaan van situaties die de milieuhygiënische doelstelling benaderen 
bestaat echter geen bezwaar. De geïntroduceerde bepalingen laten nieuwe 
of extra mestproduktie dan ook alleen toe indien de mest verantwoord op 
het eigen bedrijf kan worden gebruikt. Kan hieraan niet voldaan worden, 
dan is de uitbreiding van de mestproduktie verboden. 

Mestproduktie tot aan 125 kilogram P205 per hectare per jaar zal niet 
onder het verbod vallen. Nieuwe of extra mestproduktie boven de 125 kg 
P205 per hectare zal echter verboden zijn. De nog toegelaten mestproduktie 
van 125 kg P205 per hectare biedt zekere ontwikkelingsmogelijkheden in de 
veehouderij waardoor de totale produktie aan mest in Nederland nog 
enigszins vergroot kan worden. Deze vergroting geschiedt echter op een 
verantwoorde wijze op de betrokken bedrijven en zal overeenkomstig het 
eerder weergegeven uitgangspunt geen aanleiding geven tot sanering bij 
verscherping van de normen. Het systeem impliceert dat bij bestaande 
overschotsituaties de aankoop van grond niet tot uitbreidingsmogelijkheden 
leidt, tenzij het bedrijf als geheel onder de norm van 125 kg P205 per 
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hectare komt. Een bedrijf dat een mestoverschot door grondaankoop 
verkleint maar nog wel behoudt zal derhalve niet kunnen uitbreiden. Wel 
zal de grondaankoop leiden tot een iets lagere overschotheffing, grotere 
gebruiksmogelijkheden voor de mest en daardoor lagere afzetkosten. 

De pendant, verkleining van de bedrijfsoppervlakte door verkoop van 
grond, leidt tot een verkleining van de toegestane mestproduktie met 125 
kg P205 per afgestoten hectare, voor zover de mestproduktie ligt boven de 
125 kg P205 per hectare In relatie tot de aanwezige bedrijfsoppervlakte 
wordt de mestproduktie alsdan immers vergroot. 

d. Het bijhouden en verstrekken van gegevens 

Eveneens op basis van de Meststoffenwet zullen producenten, handelaren, 
beheerders van opslagvoorzieningen van mest en bepaalde categorieën 
van mestgebruikers gegevens moeten bijhouden over geproduceerde, 
afgeleverde, afgenomen en gebruikte hoeveelheden mest. Daartoe zal een 
«mestboekhouding» worden geïntroduceerd waarin gegevens zullen 
moeten worden opgenomen met betrekking tot de mestproduktie, het 
eventuele bedrijfsoverschot en hetgeen daarmee gebeurt. Tevens zal deze 
boekhouding de grondslag vormen voor de onder b bedoelde overschotten 
heffing. Bij de afzet van mest zal een zogenaamd aan de mestbank te 
zenden afleveringsbewijs noodzakelijk zijn. 

e. Mestbank 

Het Landbouwschap is onlangs overgegaan tot een concretisering van de 
Landelijke Mestbank waarin het voorstel voor de Meststoffenwet voorziet. 
De mestbank neemt een centrale plaats in bij het beheersen van de 
verschillende meststromen. Zij zal vooralsnog gaan bemiddelen bij de 
afzet, hoeveelheden mest kunnen afnemen en een algemeen organisatorisch 
kader gaan vormen voor de afzet van overschotten. Of en in hoeverre aan 
de mestbank in een volgende fase verdergaande taken moeten worden 
toegekend zullen wij gaan bekijken naar aanleiding van een evaluatie die 
drie jaren nadat het systeem is gaan werken zal worden verricht. 

De regelgeving ter oplossing van de mestproblematiek is een geheel 
nieuw veld. Dit brengt met zich dat volgens bovenomschreven lijnen een 
start gemaakt wordt, maar dat opgedane ervaringen tot aanpassingen in de 
opzet aanleiding zullen kunnen geven. 

Thans gaan wij op de gestelde vragen in. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen onder verwijzing naar een aantal 
passages uit de memorie van antwoord en de Notitie inzake de mestpro-
blematiek, waarin zij een strijdigheid menen te onderkennen, in hoeverre 
de door de regering voorgestelde norm nog onderwerp van onderzoek is 
en waarover onderzoek plaatsvindt. 

Wij maken onderscheid tussen de normstelling voor de eerste fase, 
opvolgende (strengere) normstelling voor daarop volgende fases en de 
uiteindelijk na te streven normstelling (eindnorm). Daarnaast is de omschrij-
vingsvorm of (berekenings)basis voor de normstelling van belang. Met de 
vaststelling van de fosfaatgift als berekeningsbasis voor de normstelling is 
in zijn algemeenheid uiteraard nog niets gezegd over de hoogte van de 
eerste normen. Daar waar wij in de memorie van antwoord dan ook 
stelden dat over de normstelling nog onderzoek en overleg plaatsvond, 
dient de daaraan voorafgaande zin, waarin wij de samenhang tussen de 
hoogte van de normen en de grootte van het mestoverschot aangaven, te 
worden betrokken. Het onderzoek richtte zich derhalve op de vraag welke 
consequenties in termen van af te voeren hoeveelheden mestoverschot 
(zowel op bedrijfs- als op nationaal niveau) de eerste als de uiteindelijk 
voorgenomen normen met zich meebrengen. Dat ook het uiteindelijke 
overschot niet vaststaat en derhalve afhankelijk is van (de resultaten van) 
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nader onderzoek en overleg moge al blijken uit ondermeer de volgende 
twee aspecten. Verlaging van het fosfaatgehalte in diervoeders en derhalve 
ook in mest heeft bij een op fosfaat gebaseerde normstelling consequenties 
voor de hoeveelheid te gebruiken mest. Dit beïnvloedt ook de grootte van 
het overschot. Zo is in vergelijking tot enige jaren geleden een belangrijke 
(gemiddeld 15%) verlaging van het fosfaat in diervoeders bereikt. Deze 
verlaging heeft consequenties voor de vaststelling van het overschot en in 
relatie daarmee voor de fasering. 

Een ander aspect dat op deze normstelling van directe invloed is, is de 
behoefte aan fosfaat van de verschillende gewassen. Er zijn aanwijzingen 
dat gewassen door een toenemende gewasopbrengst in de toekomst meer 
fosfaat zullen onttrekken. Zulks is een gevolg van het voortdurende 
onderzoek naar nieuwe en betere gewassoorten en naar verbetering van de 
produktieomstandigheden. Een en ander brengt met zich mee dat, bij een 
uiteindelijk uitgangspunt van een gelijke fosfaattoediening als -onttrekking, 
de normstelling hiermee rekening zal dienen te houden. Ook dit aspect 
maakt een uitspraak over een definitief overschot onmogelijk. 

De leden van de P.v.d.A- fractie hadden graag reeds in de memorie van 
antwoord een duidelijker beeld gehad van de gevolgen voor de bedrijfs-
voering van de betrokken agrariërs bij verschillende scenario's van norm-
stelling, fasering, kosten en subsidiesystemen. 

Wij onderschrijven het feit dat de implicaties van de invoering van de 
mestgebruikregelen op grond van de Wet bodembescherming duidelijk 
moeten zijn alvorens tot die invoering kan worden besloten. De daaruit 
voortvloeiende en daarmee samenhangende regelgeving op grond van de 
Meststoffenwet hebben uiteraard ook implicaties als bedoeld. Naast de 
nadere informatie die wij in het eerste gedeelte van dit onderdeel van de 
nota hebben verstrekt verwijzen wij naar de nota's van toelichting behorende 
bij de algemene maatregelen van bestuur. De ontwerpen van deze maatre-
gelen zullen overeenkomstig onze toezegging aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal worden overgelegd. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van mening dat de overheid een 
zekere financiële medeverantwoordelijkheid moet tonen, bij voorbeeld in 
de vorm van onderzoek of mederealisatie van infrastructuren. Zij vragen 
onze visie dienaangaande. Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen naar 
de rol van de overheid bij de financiering. 

Ten algemene zullen wij bij de oplossing van de mestproblematiek het 
beginsel «de veroorzaker betaalt» hanteren. De rol van de overheid moet 
gezien worden inde initiërende, stimulerende en onderzoekssfeer. Uitgangs-
punt van de overheid zal zijn dat deze geen structurele bijdrage in de 
kosten van transport, opslag en verwerking geeft, doch dat overwogen 
wordt stimuleringsbijdragen in de investeringssfeer toe te kennen om de 
gewenste organisatorische en infrastructurele voorzieningen tot stand te 
brengen. Het stichten van voorzieningen voor verwerking en transport, het 
instellen en functioneren van de Landelijke Mestbank, en het voorgenomen 
onderzoek ten aanzien van diverse aspecten van de mestproblematiek zijn 
belangrijke kostenposten. Voor een belangrijk deel zal in de benodigde 
middelen worden voorzien door het in te voeren heffingenstelsel. 

Het bestaande onderzoek wordt sterk geïntensiveerd4. De extra kosten 
worden voor de periode 1985-1992 geraamd op f65 min. Met het land-
bouwbedrijfsleven heeft voor de jaren 1985 en 1986 hierover overleg 
plaatsgevonden. In beginsel zal het bedrijfsleven voor een derde en de 
overheid voor twee derde deel bijdragen in de kosten. De overheid zal 
bovendien de instrumenten voorlichting en onderwijs hanteren voor het 
uitdragen van de onderzoeksresultaten en voor het op gang brengen van 
gewenste ontwikkelingen. Voorts zal, zoals tijdens de behandeling van de 
jongste landbouwbegroting is medegedeeld, f40 min. van de MCB-gelden 
worden afgezonderd. In de komende jaren zullen deze gelden kunnen 

4 Zie het toegezonden onderzoeksprogramma worden gebruikt voor het oplossen van knelpunten die ontstaan als gevolg 
bij de Notitie inzake de mestproblematiek. van de m e s t p r o b l e m a t i e k . 
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Voor het totstandbrengen van de noodzakelijke opslagcapaciteit op de 
individuele bedrijven bestaat geen specifieke ondersteuningsregeling. Wel 
zullen algemene regelingen, zoals de WIR en van de Stichting Ontwikke-
lings- en Saneringsfonds voor de landbouw, op een aantal bedrijven van 
toepassing zijn. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie vinden in de Notitie inzake de mest-
problematiek onvoldoende aanknopingspunten voor een goede oordeels-
vorming zowel met betrekking tot de fasering als ten aanzien van de 
financiële en organisatorische consequenties. 

De bedoelde notitie dient beschouwd te worden als een eerste aanzet in 
de discussie met betrekking tot de oplossing van de mestproblematiek. Het 
bevat onze zienswijze met betrekking tot de hoofdlijnen van de gekozen 
uitgangspunten en te ontwikkelen oplossingsrichtingen. Wij gaan er vanuit 
dat de thans gegeven nadere informatie aan het gewenste inzicht bijdraagt. 

Het is de leden van de C.D.A.-fractie opgevallen dat wij op blz. 74 van ons 
antwoord niet komen tot een nadere argumentatie om het advies van de 
Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling om de bodemvruchtbaarheid 
als criterium te nemen, niet te volgen. Zij vragen zich af of, met het hand-
haven van de fosfaatnorm als eindnorm, de bodemvruchtbaarheidsnorm 
een hanteerbare overgangsnorm zou kunnen zijn. 

De Landelijke Raad gaf in haar advies aan dat «de handhaving» of 
verbetering van de bodemvruchtbaarheid» als criterium voor de normering 
moet gelden. In onze reactie op dit advies gaven wij al aan dat het belang 
van de bescherming van de bodem tevens het belang van de bodemvrucht-
baarheid omvat. Daarmee is voldoende aangegeven dat de bodemvrucht-
baarheid mede een criterium is bij het vaststellen van de normering. In de 
notitie inzake de mestproblematiek is derhalve ook aangegeven dat een na 
te streven bemestingsniveau te formuleren is waarbij «de doelstellingen 
van het landbouwkundig bemestingsbeleid in overeenstemming zijn met 
die van het bodembeschermingsbeleid ten aanzien van fosfaat». Wanneer 
de fosfaattoestand van de grond ruim voldoende is, kan voor het verkrijgen 
van de gewenste gewasopbrengst in het algemeen volstaan worden met 
een dosering gelijk aan de onttrekking. 

Daarnaast roept de genoemde notitie bij de aan het woord zijnde leden 
de vraag op welke bewindsman de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de mestproblematiek draagt. Zij vragen voorts of voldaan is aan de 
toezegging dat over de normbepaling overleg met de Landelijke Raad voor 
de Bedrijfsontwikkeling zal plaatsvinden. 

De bedoelde notitie is in eerste instantie een uitvloeisel van een door de 
tweede ondergetekende gedane toezegging aan de Kamer tijdens de 
behandeling van de begroting van diens departement voor het dienstjaar 
1985. Voor het overige verwijzen wij naar onze antwoorden op de vragen 1, 
2 en 3 met betrekking tot de Notitie inzake de mestproblematiek (Tweede 
Kamer 1984-1985, 18897, nr. 3). 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen in dit kader ten slotte een aantal 
vragen over de relatie tussen de Interimwet beperking varkens- en pluim-
veehouderijen en de toekomstige regelgeving met betrekking tot mest. 

De werking van de Interimwet zal, zoals wij hiervoor aangaven, worden 
vervangen door regels met betrekking tot de uitbreiding van de mestpro-
duktie. 

De leden van de V.V.D.-fractie blijven het betreuren dat de regering 
wettelijk niet mede bij de vaststelling van bodembeschermingsnormen, 
rekening wil houden met het bestaande gebruik van de bodem c.q. de 
bestaande omstandigheden. Zulks was behalve door de V.V.D.-fractie, ook 
bepleit door onder andere het Landbouwschap. Inmiddels is het, aldus 
deze fractie, al bij de eerste normstelling door de regering (zie stuk 18897, 
nr. 1) noodzakelijk gebleken om de fosfaatnorm in die zin te nuanceren en 
faseren, dat (terecht) mede met de huidige situatie wordt rekening gehouden. 
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Reeds eerder hebben wij in het kader van de behandeling van de ontwerp-
Wet bodembescherming aangegeven dat het onjuist zou zijn om wettelijk 
een koppeling aan te brengen tussen de bodembeschermingsnormen en 
het huidige gebruik van de bodem dan wel de bestaande omstandigheden. 
Wij verwijzen hiervoor onder meer naar de blzz. 5-10 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag betreffende de ontwerp-Wet bodembescher-
ming5. De door de aan het woord zijnde leden ingediende amendementen 
met dezelfde strekking6 zijn bij de stemming over genoemd wetsontwerp 
niet aangenomen. Een heel andere zaak is hoe de normstelling en zeker die 
in de eerste fasen er concreet uit gaat zien. Daarbij speelt een aantal 
omstandigheden wel degelijk een rol. Elke normstelling, de milieuhygiëni-
sche daaronder begrepen, dient immers rekening te houden met feitelijke 
omstandigheden, de stand der techniek en de economische gevolgen. 
Zoals wij in het aanvangende gedeelte van dit onderdeel van de nota reeds 
aangaven is dit ook het geval voor de mestgebruiksregels op grond van de 
Wet bodembescherming. 

Omdat bij de verdere invulling van de diverse algemene maatregelen 
van bestuur rekening zal worden gehouden met het belang van de bescher-
ming van de bodem, vragen de leden van de V.V.D.-fractie om een 
nadere toelichting op de concrete uitwerking van deze problematiek. Zal, zo 
vragen deze leden, bij voorbeeld bij de nadere regels over het verhandelen 
van meststoffen rekening worden gehouden met de op nationaal niveau 
vastgestelde bodembeschermingsnormen (artikelen 8-13 en 17 Wet 
bodembescherming) of ook met eventuele strengere, op grond van 
provinciaal niveau vastgestelde normen (artikel 37 en 42 WBB)? Zij gaan 
ervan uit dat dit laatste zeker niet het geval zou zijn. 

Al eerder in deze nota geven wij aan dat er een directe relatie bestaat 
tussen de regels op grond van het onderhavige voorstel en die op grond 
van de ontwerp- Wet bodembescherming. Normstelling ten aanzien van 
het mestgebruik vertaalt zich onmiddellijk in regelgeving ten aanzien van 
de afvoer van mestoverschotten. De op de afvoer van mestoverschotten 
gerichte regelgeving en de daarvoor te treffen voorzieningen zullen dan 
ook belangrijk bijdragen aan de verwezenlijking van het bodembeschermings-
beleid met betrekking tot dierlijke meststoffen. Dit geldt niet alleen op 
nationaal maar ook op provinciaal niveau. In geval van op provinciaal 
niveau vastgestelde normen zal immers van dezelfde voorzieningen 
gebruik gemaakt worden. 

Daarnaast wijzen we op de regels met betrekking tot de kwaliteit van 
meststoffen die bij verhandeling in acht genomen moeten worden. Deze 
regels houden tevens rekening met het belang van de bodem. 

5 Tweede Kamer, 
6 Stuk nrs. 27-30. 
' Tweede Kamer, 
8. 

1984-1985, 16 529, nr. 10. 

1984-1985, 18 695, nr. 3, blz. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen onder verwijzing naar de memorie 
van toelichting bij de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen7 

of, gelet op het feit dat voor een fosfaatnorm is gekozen, mest die nog 
gemakkelijk afgezet kan worden maar een hoog P205-gehalte heeft (kippen-
mest) door de normstelling getroffen zal worden. Pluimveemest heeft 
inderdaad een relatief hoog gehalte aan fosfaat. Dat in het kader van de 
Interimwet ook beperkingen aan de uitbreiding in de pluimveehouderij 
worden opgelegd vloeit voort uit het feit dat er enerzijds een aanzienlijke 
uitbreiding verwacht werd, en anderzijds via pluimveemest aanzienlijke 
hoeveelheden mineralen voor landbouwgronden beschikbaar komen. De 
keuze voor fosfaat als normeringsgrondslag staat los van eventuele 
effecten daarvan op verschillende mestsoorten. Door de gunstiger afzetmo-
gelijkheden voor pluimveemest (door een hoog droge stofgehalte meer in 
overeenstemming met de kwaliteitseisen van afnemers) kan de concurren-
tiepositie van pluimveemest behouden worden. Het ligt echter niet in onze 
bedoeling, dit ter vermijding van een kennelijk misverstand, een verbod te 
leggen op de verkoop van bepaalde dierlijke meststoffen, zoals pluimvee-
mest, vanwege een hoog fosfaatgehalte. Wel zal het fosfaatgehalte van de 
mest de te gebruiken hoeveelheid bepalen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18271, nr. 10 9 



De leden van de S.G.P.-fractie vragen voorts waarom wij ons niet hebben 
laten leiden door de normen zoals door het Instituut voor de Bodemvrucht-
baarheid worden gehanteerd. In de notitie inzake de mestproblematiek 
gaven wij aan waarom wij het element fosfaat als uitgangspunt kiezen. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar de betrokken passage op blz. 7 van die 
notitie. 

De aan het woord zijnde leden stellen eveneens een aantal vragen met 
betrekking tot de fosfaatgift in de akkerbouw. Naar aanleiding van deze 
vragen merken wij op dat de gemiddelde fosfaatonttrekking van de diverse 
landbouwgewassen voldoende bekend is om tot een normering te komen. 
Bovendien zal de toegestane fosfaatgift uit dierlijke mest nog een reeks van 
jaren boven de werkelijke onttrekking liggen (fasering), zodat een preciezere 
afstemming van behoefte en dosering nog verder onderzocht kan worden. 
Met het feit dat in de akkerbouw een voorraad-bemesting met organische 
mest wordt toegepast, zal in de algemene maatregel van bestuur-gebruik 
dierlijke meststoffen rekening gehouden worden door toe te staan dat op 
akkerbouwgronden de gift afgestemd wordt op het bouwplan. Hiervoor 
verwijzen wij voorts naar de eerder weergegeven voornemens met betrek-
king tot de normering. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen ten slotte waarom wij zo gemakkelijk 
voorbijgaan aan het advies van de commissie-Latijnhouwers die toch wel 
van landbouwkundige bodemvruchtbaarheidsnormen uitgaat. Wij verwijzen 
naar de notitie inzake de mestproblematiek. Aldaar is gemotiveerd weerge-
geven waarom wij de fosfaatgift hebben gekozen als basis voor de norm-
stelling. De commissie-Latijnhouwers heeft de zogenaamde IB-normen als 
uitgangspunt voor haar beschouwingen aangaande te treffen maatregelen 
genomen. Op zich heeft de commissie geen aanbeveling gedaan voor 
enige normeringsgrondslag. Wel heeft de Landelijke Raad voor de Bedrijfs-
ontwikkeling zich hierover uitgesproken. De door ons voorgenomen 
normering houdt door zijn algemeen bodembeschermend karakter echter 
tevens de handhaving of verbetering van de bodemvruchtbaarheid in. 

3. Het structuureffect 

Het wetsvoorstel beoogt naast het stellen van kwaliteitseisen aan 
meststoffen de doelmatige afzet van het mestoverschot te waarborgen. De 
leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen met deze doelstellingen instemmen 
maar wijzen erop dat uitvoeringsmaatregelen niet in strijd mogen komen 
met andere doelstellingen (bij voorbeeld met betrekking tot het kwaliteits-
beleid en het structuurbeleid). 

Wij onderschrijven deze stelling. Er zal uiteraard steeds afstemming 
dienen plaats te vinden met het voorgenomen beleid met betrekking tot 
andere terreinen zoals het kwaliteitsbeleid en het structuurbeleid. Gedacht 
moet ook worden aan het veterinair, fytosanitair, welzijns-, alsmede 
voorlichtings-, onderzoeks- en onderwijsbeleid. In elk van de daartoe 
geëigende kaders wordt bezien of, en zo ja hoe, afstemming met de 
voorgenomen mestregelgeving dient plaats te vinden. 

Wij bevestigen de constatering die de leden van de P.v.d.A-fractie in dit 
kader ten slotte maken dat in de tarievenstructuur geen bevoordeling van 
grotere bedrijven ten opzichte van kleinere bedrijven zou mogen voorkomen, 
aangezien dit zonder meer landbouwstructurele gevolgen zou kunnen 
hebben. 

Wij spreken dan over aanvullende maatregelen die een bevoordeling in 
zich dragen. Bedacht moet immers worden dat het gewone krachtenspel 
van aanbod en vraag een rol kan spelen bij de prijs die betaald zal moeten 
worden voor het afzetten of verwerken van mest. Het is daarbij denkbaar 
dat de prijs die daarvoor per m3 mest betaald dient te worden relatief lager 
is bij grotere hoeveelheden. 
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De leden van de C.D.A.-fractie vragen waarom wij in onze reactie op het 
advies van de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling nog niet zijn 
ingegaan op het aanbod om nader onderzoek naar de gevolgen voor de 
structuur van de veehouderij uit te voeren. 

Een dergelijke adviesaanvrage was naar onze mening op dat moment 
minder zinvol. De Landelijke Raad heeft, gelet op het complexe karakter 
van de mestproblematiek, binnen betrekkelijk korte termijn aan de eerste 
ondergetekende een advies over de mestproblematiek uitgebracht. Dit hing 
samen met de wens snel een rapport te presenteren. De Raad heeft 
aangegeven dat daardoor de consequenties voor de structuur van de 
betrokken agrarische bedrijven als gevolg van het te voeren beleid onder-
belicht zijn gebleven. Het nagaan van de consequenties is echter sterk 
afhankelijk van de aard en inhoud van te nemen maatregelen. Bij de 
voorbereidingen hiertoe hebben wij eerst zelf, mede door inschakeling van 
het Landbouw Economisch Instituut, gegevens verzameld. Alhoewel de 
voorstellen, zeker in de aanvangsfase, geen gevolgen hoeven te hebben 
voor de structuur van de veehouderij, zullen er, met handhaving van het 
perspectief voor de desbetreffende sectoren, zeer wel structurele gevolgen 
kunnen zijn. Aangezien nog vele aspecten thans nog in beweging zijn of 
onderwerp van onderzoek, is een uitspraak in deze speculatief. Ik ben 
echter voornemens de Landelijke Raad advies te vragen over de gevolgen. 

Ook de leden van de P.P.R.-fractie gaan op de gevolgen voor de structuur 
in. In dat verband vragen deze leden ons commentaar op een artikel in 
«Bedrijfsontwikkeling»8. 

Duidelijk zal zijn dat de in bedoeld artikel weergegeven cijfers stoelen op 
de aldaar gekozen uitgangspunten. Inmiddels zijn nadere studies verricht 
waarbij met de jongste gegevens en uitgangspunten rekening is gehouden. 
Het gevraagde commentaar komt ons dan ook niet meer zinvol voor. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen zich af of hantering van het 
beginsel «de vervuiler betaalt» niet duidelijk een indirecte produktieafrem-
ming tot gevolg heeft die op den duur een druk zal gaan leggen op de 
inkomens van de betrokken agrariërs. 

Duidelijk is dat de produktieomvang aan mest mede bepalend zal zijn 
voor het inkomen. Afhankelijk van de ontwikkeling van andere kosten en 
baten alsmede factoren als ligging, hoeveelheid grond e.d. zal hiervan 
inderdaad een invloed uitgaan op de inkomens. 

4. Het uit te voeren onderzoek; afzet via zuiveringsinstallaties 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen welke financiële bijdragen via welk 
departement aan het onderzoek naar de te treffen maatregelen voor de 
mestafzet en verwerking respectievelijk infrastructurele voorzieningen in 
1984 en 1985 zijn respectievelijk worden geleverd. Welke financierings-
grondslag (overheid-bedrijfsleven) is voor de komende jaren voorzien? 

In de afgelopen jaren hebben de accenten van het onderzoek met 
betrekking tot de mestproblematiek gelegen op het terrein van de mestver-
gisting, de mestzuivering, de effecten van mest op plantegroei en op 
bodem- en waterhuishouding. De omvang van door de rijksoverheid 
gefinancierd onderzoek op vorengenoemde terreinen bedroeg in 1984 
circa f 3,5—f 4,5 min. Het bedrijfsleven heeft daarnaast voor circa f800 000 
bijgedragen. Vanwege de omvang van de mestoverschottenproblematiek 
is een programma voor aanvullend onderzoek en ontwikkeling geformuleerd 
(Raamplan onderzoek mestproblematiek). De totale kosten hiervan, 
inclusief de kosten van voor het onderzoek noodzakelijke bouw van 
verschillende opslagmogelijkheden en technische installaties, zijn geschat 
op f65 min. Voor de jaren 1985 en 1986 is binnen dit Raamplan voor 
aanvullend onderzoek een bedrag van f 15 min. begroot. In beginsel 

8 Financiële consequenties van de mestover- worden de kosten volgens de formule 1/3 (bedrijfsleven) en 2/3 (overheid) 
schottenproblematiek, 12 december 1984. Opgeb rach t . t 
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Tevens informeren deze leden naar de bijdragen die de overheid bij de 
totstandkoming van zuiveringsinstallaties voor afvalwater, zowel in 
absolute termen als in relatieve termen gesproken, heeft geleverd. 

Over de totstandkoming van zuiveringsinstallaties en de financiering 
daarvan is onder meer gerapporteerd in de diverse Indicatieve Meerjaar-
programma's Water. Wij beperken ons hier tot enkele kerngegevens uit het 
IMP-Water 1985-1989, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat bij brief 
van 9 september aan de Tweede Kamer heeft toegezonden9. 

Door de waterkwaliteitsbeherende openbare lichamen is in de jaren 1980 
tot en met 1984 een bedrag van f1905 min. geïnvesteerd in nieuwe zuive-
ringsinstallaties met bijbehorende gemalen en transportleidingen. De totale 
kosten van het waterkwaliteitsbeheer, zoals rente, aflossing, exploitatiekos-
ten, controlekosten en apparaatskosten, bedragen thans per jaar circa f 1 
mld. De kosten worden gefinancierd middels de heffing ingevolge de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren ter zake van lozingen op een zuive-
ringsinstallatie of op oppervlaktewater. 

Het bedrijfsleven heeft in de periode 1980 tot en met 1984 bovendien 
f882 min. geïnvesteerd in zuiveringsmaatregelen. In verschillende gevallen 
is uit de opbrengst van de waterverontreinigingsheffing een bijdrage 
gegeven in deze investeringskosten. 

Naast de financiering middels de waterverontreinigingsheffing zijn 
enkele stimuleringsmaatregelen ten laste van de algemene middelen van 
het Rijk van belang, zoals het WIR (milieutoeslag) en subsidieregelingen 
voor schone technologie of voor defosfatering. Voor de bestrijding van 
waterverontreiniging ging het in de genoemde periode om een bedrag van 
circa f84 min. 

Voorts vragen zij hoe het staat met de uitvoering van de van C.D.A.-zijde 
voorgestelde motie op stuk 18 695, nr. 28. 

In de bedoelde motie wordt de regering verzocht gezamenlijk met het 
agrarisch bedrijfsleven het onderzoek naar de afzet- en aanwendingsmoge-
lijkheden, de bewerking en verwerking van mest aan de hand van een 
concreet onderzoek" en activiteitenprogramma sterker te bundelen en 
daarbij met name ook de verbetering van de kwaliteit alsmede de kwali-
teitsbepaling van mestte betrekken. 

Wij wijzen in dit verband naar het meergenoemde onderzoek dat thans 
verricht wordt en waarin aan de genoemde punten aandacht wordt 
besteed. 

Ten aanzien van het onderzoek naar en de opzet van zuiveringsinstallaties 
vragen de leden van de C.D.A.-fractie zich af of wel voldoende gebruik 
gemaakt wordt van de technische kennis die bij de zuiveringsschappen 
aanwezig is. Voorts vragen zij in hoeverre er al onderzoek op dit terrein 
heeft plaatsgevonden. 

Op velerlei niveau bestaan uitgebreide contacten tussen vertegenwoordi-
gers van zuiveringsschappen en functionarissen van onze departementen. 
Het onderzoek dat op het gebied van zuivering (incl. zuivering van mest) 
wordt uitgevoerd gebeurt reeds jarenlang in overleg met de zuiverings-
schappen. Zo heeft de Rijks Agrarische Afvalwater Dienst (RAAD) bij 
voorbeeld veelvuldige contacten met het Zuiveringsschap Veluwe en het 
Zuiveringsschap Dommel en de Aa. Daarnaast participeert men in een door 
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
in overleg met VNO opgerichte werkgroep «Anaërobe Zuivering», waarin 
gesproken wordt over de saneringsmogelijkheden bij de bron. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen voorts of het uit kostenoverwegingen 
niet aantrekkelijk is om de overcapaciteit van zuiveringsinstallaties bij de 
aanpak van het mestvraagstuk te benutten, temeer daar wij in ons antwoord 
duidelijk kenbaar maken dat het in principe mogelijk is dat afvalwaterzui-
veringsinstallaties een bijdrage leveren aan de oplossing van de mestpro-
blematiek. Zij vragen zich af wat een dergelijke benadering dan nog verder 
in de weg staat. Ook de leden van de S.G.P.-fractie stellen dienaangaande 

9 Tweede Kamer 1984-1985, 19153 nrs. 1-2. een aan ta l V ragen . 
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Uit een onlangs door onze ministeries uitgevoerde inventarisatie is 
gebleken dat er op basis van de huidige capaciteit bij de zuiveringsinstallaties 
slechts in geringe mate sprake is van overcapaciteit. Gerelateerd aan de 
omvang van de mestoverschotten is deze overcapaciteit volstrekt onvol-
doende om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
mestprobleem. Los daarvan bestaan er vanwege de samenstelling van het 
effluent dat na zuivering vrijkomt nog problemen bij de lozing op het 
oppervlaktewater. Hierover vindt overleg met de Unie van Waterschappen 
plaats. Aanvullend onderzoek voor nazuivering is in elk geval noodzakelijk. 
Op dit moment kan dan ook nog niet worden aangeven welke kosten 
gemoeid zijn bij het zuiveren van mest en hoe deze zich verhouden tot de 
kosten van mestafzet via de mestbank. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen voorts of de voorzuiveringsinstallatie 
inzake de mest van vleeskalveren in Elspeet goed werkt en - zo ja - of hier 
een voorbeeldwerking van kan uitgaan voor andere gebieden waar eenzelfde 
hoeveelheid mest geconcentreerd aanwezig is en mitsdien milieubelastend 
werkt. Worden initiatieven van gemeenten, van zuiveringsschappen of van 
landbouworganisaties, zo vervolgen deze leden, van overheidswege 
gestimuleerd en zo ja, hoe? 

De voorzuiveringsinstallatie voor de mest van vleeskalveren in Elspeet 
werkt goed. Hoewel een dergelijk biologisch proces niet altijd probleemloos 
functioneert, biedt deze (proef)installatie voldoende perspectief om over te 
gaan tot de bouw van in totaal 5 grote installaties in dit gebied. Deze 
installaties zullen voor een belangrijk deel gefinancierd worden met 
overheidsgelden. 

Elders vormt de geringe concentratie van vleeskalverbedrijven een 
nadelig effect op het rendement van zo'n installatie. Voorts hebben de 
overige waterkwaliteitsbeheerders thans weinig mogelijkheden voor het 
nazuiveren en lozen van effluent. 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen een aantal vragen met betrekking 
tot de oprichting van bepaalde opslagcapaciteiten. 

Het stimuleren van opslagcapaciteit op individuele bedrijven en eventueel 
centraal in overschotregio's en in afzetgebieden dient in samenhang met 
de voorgenomen normering plaats te vinden. Wij verwijzen hiervoor naar 
eerdere paragrafen in deze nota. Overigens zijn opslagfaciliteiten eerder 
reeds gerealiseerd in het kader van de «grondputtenregeling» van het O en 
S-fonds en de regeling vergroting opslagcapaciteit voor bedrijven met 
intensieve veehouderij uit dat fonds. Verder is met overheidssteun opslag-
capaciteit gecreëerd te Middelharnis en Wieringerwerf. In het kader van de 
kalvergiervoorzuivering op de Veluwe wordt eveneens opslagcapaciteit 
gecreëerd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar onze mening over de uitspraak 
van prof. dr. A. van Diest dat «het dumpen van mest in zee zonder al te veel 
bezwaren kan plaatsen vinden als bij voorbeeld het cadmiumgehalte in de 
mest wordt verlaagd, en dat een dergelijke dumping van mestoverschotten 
in de toekomst wellicht goede mogelijkheden biedt om in Nederland van 
het mestprobleem af te komen». 

Omtrent de mogelijkheid van het storten van mest in zee, een aangele-
genheid die ook op het mondeling overleg van 11 september jl. aan de 
orde kwam, zal nader onderzoek gaan plaatsvinden. Hierover is overleg 
gaande tussen de ministeries van Landbouw en Visserij, van Verkeer en 
Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Wel is het duidelijk dat het gehalte aan zware metalen slechts één facet 
vormt bij de mestafvoer naar zee. Diverse andere aspecten spelen eveneens 
een rol (bij voorbeeld beïnvloeding visstand, mineralensamenstelling van 
de mest of van de mestvloeistof alsmede de aan een dergelijke oplossing 
verbonden kosten). Het huidige Noordzee-beleid is er overigens op gericht 
geen lozingen in de Noordzee te doen plaatsvinden. 
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Tevens vragen de leden van de V.V.D.-fractie om actuele informatie over 
be- en verwerkingstechnieken, die de overschottenproblematiek en 
daarmee de wetsuitvoering inhoudelijk meebepalen. Als voorbeeld 
noemen deze leden het centrifuge-project van de firma Zegwaard te Delft 
en aan de eventuele gebruikmaking van bestaande rioolwaterzuiveringsin-
stallaties. 

Diverse mestbewerkingsmethoden verkeren nog in een ontwikkelingsfase 
(zoals bij voorbeeld het centrifuge-project van de firma Zegwaard) terwijl 
diverse mestverwerkingstechnieken op semi-praktijkschaal en praktijkschaal 
dienen te worden uitgetest (verbranding, Nhb-stripping, membraanfiltratie). 
Een definitief oordeel over de praktische haalbaarheid van de verschillende 
verwerkingstechnieken (onder meer scheiden, indikken, drogen, biologische 
zuivering, verbranden, NH3- en fosfaatverwijdering) is op dit moment nog 
niet te geven. Het is echter wel duidelijk dat ook en met name vanuit het 
bedrijfsleven vele initiatieven worden genomen om aan de oplossing van 
de problematiek te werken. Wij achten dit een goede zaak. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen in dit kader tenslotte in hoeverre 
mestbanken met zeer grote bevoegdheden en takenpakketten particuliere 
onderzoeks-initiatieven nadelig kunnen beïnvloeden en of eenmaal opge-
richte mestbanken wel snel en soepel kunnen worden opgeheven. 

Het ligt in de bedoeling het takenpakket van de mestbanken in eerste 
instantie te richten op het bemiddelen, coördineren en stimuleren van de 
afvoer van mest. Het is niet de bedoeling dat de mestbanken zelf volledig 
de exploitatie van mestverwerkingsinstallaties of onderzoek naar be- en 
verwerking verrichten. Er bestaat dan ook geen gevaar van negatieve 
beïnvloeding van particuliere onderzoeksinitiatieven. Voorts wordt voorge-
nomen de bestaande mestbanken in te passen in de nieuwe mestbank-
structuur. 

5. Afzet bij akkerbouw 

De leden van de fractie van D'66 merken op dat wij betogen dat de 
Meststoffenwet gericht is op de afvoer van mestoverschotten en op de 
doelmatigheid daarvan; daartoe stelt deze wet regelen. Bij de afvoer is 
distributie slechts één van de mogelijkheden naast andere oplossingen. De 
bedoelde leden erkennen dit, maar hebben toch bezwaren tegen deze wijze 
van benadering van de distributieproblematiek. Zij stellen dat over de 
mogelijkheid van distributie nog maar zeer weinig bekend is en dat er 
tevens nog maar weinig onderzoek verricht wordt naar de afzetcapaciteit in 
de akkerbouw. Het is volgens deze leden nog nauwelijks duidelijk of de 
akkerbouw wel een substantiële hoeveelheid organische mest wil en kan 
opnemen, noch welke eisen er in de akkerbouw worden gesteld aan de 
vorm van deze mest, aan de kwaliteit en aan het tijdstip van distributie. 
Deze leden stellen dat ook het aktieprogramma van de Landelijke Raad 
voor de Bedrijfsontwikkeling en het NRLO-onderzoek-programma maar 
zeer sumier ingaat op de afzetmogelijkheden en -eisen in het akkerbouwge-
bied en zij vragen dan ook of wij en anderen niet te hoge verwachtingen 
koesteren. Een groot aantal vragen blijft voor hen onbeantwoord. 

Binnen de organisatie en overlegstructuur ten behoeve van regulering 
van het meststoffengebruik en oplossing van het mestoverschottenprobleem 
krijgt het vraagstuk van afzetmogelijkheden in de akkerbouwgebieden wel 
degelijk bijzondere aandacht. Recent is een inventarisatie verricht waaruit 
de huidige afzetmogelijkheden in de akkerbouw blijkt. Een schatting op 
grond van de organische stofbehoefte en de huidige bemestingsadviezen 
geeft aan dat een hoeveelheid, overeenkomend met circa 5 min. ton 
drijfmest, plaatsbaar zal zijn. In hoeverre dierlijke mest zal worden aange-
wend, hangt onder meer af van een verbetering van de toepassingsmoge-
lijkheden. Pluimveemest, met name vaste pluimveemest, wordt nu reeds 
regelmatig afgenomen door akkerbouwers. Voor rundveedrijfmest is de 
belangstelling beperkt in verband met een mogelijke verspreiding van 
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ziekten en onkruiden. De mogelijkheden zijn bovendien sterk afhankelijk 
van de mate waarin de mest aan de eisen en wensen voldoet en in hoeverre 
met andere meststoffen in de behoefte voorzien kan worden. De eisen en 
wensen zijn inmiddels geformuleerd. Thans wordt een aktieprogramma 
ontwikkeld om zoveel mogelijk aan deze eisen en wensen tegemoet te 
komen (onderzoek, voorlichting, financiële ondersteuning, mestbankactivi-
teiten). Op een aantal deelaspecten zal eerst nader onderzoek moeten 
worden verricht. 

Bij de vaststelling van de afzetmogelijkheden in de akkerbouw worden 
voorts zowel teelttechnische als bodemtechnische mogelijkheden in 
beschouwing genomen, alsmede de verwachting van de mate van acceptatie 
van dierlijke mest door de akkerbouwers. De afzetmogelijkheden van 
dierlijke mest in de akkerbouw zullen middels kwaliteitsverbetering en 
service (tijdstip van levering) nog sterk verbeterd kunnen worden. 

De mestoverschottenproblematiek noopt overigens wel degelijk tot het 
zoeken van oplossingen in meer dan één richting. Naast afzetmogelijkheden 
van organische mest binnen de primaire landbouw, wordt intensief 
gezocht naar acceptabele mestverwerkingstechnieken en wegen om via het 
voer de hoeveelheid en het mineralengehalte van de mest te beïnvloeden. 

6. Afzet via export 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., C.D.A. en P.P.R. stellen een 
aantal vragen over de exportmogelijkheden van dierlijke mest en de in dat 
kader te ondernemen of ondernomen acties. In het hiernavolgende gaan 
wij op dit punt in. 

Export van onbewerkte mest lijkt op dit moment nog geen reëel alternatief 
gezien de hieraan verbonden hoge transportkosten en het vooralsnog 
ontbreken van voldoende tussenopslagmogelijkheden. Daarenboven kent 
een aantal landen beperkende bepalingen met betrekking tot de import van 
mest. Naar de Bondsrepubliek Duitsland kan slechts op beperkte schaal 
droge pluimveemest worden geëxporteerd, voor zover voorzien van een 
veterinaire verklaring. België (Vlaanderen) kent een decreet dat de import 
van mest verbiedt, tenzij dit - tot een aangeven maximum - aangewend 
wordt op gronden, die tot de mestleverancier behoren. In Noord-Frankrijk 
(met uitzondering van Bretagne) zijn in principe plaatsingsmogelijkheden 
aanwezig. Ook hier spelen transportkosten en dergelijke een rol. 

Het is onwaarschijnlijk dat voldoende kwaliteitswaarborgen voor onbe-
werkte drijfmest gegeven kunnen worden die export van mest naar 
Duitsland voor een langere termijn kunnen garanderen. 

Export van onbewerkte mest naar landen, waar de veevoedergrondstoffen 
vandaan komen, is - mede in het licht van de grote afstanden en de lokale 
infrastructuur en derhalve de daaraan verbonden hoge transportkosten -
thans geen reëel alternatief. Dit geldt ook voor de export naar bij voorbeeld 
het Midden-Oosten. Daarbij komt voorts een ander extra probleem naar 
voren, namelijk een niet aanwezige bereidheid om in islamitische landen 
gebruik te maken van varkensmest. 

Meer kans van slagen zou de export van bewerkte mest kunnen hebben. 
Hierbij moet bij voorbeeld gedacht worden aan gedroogde gepelleteerde 
mest. Dit vereist nadere studie omtrent de afzetmogelijkheden (marktver-
kenningsstudie) en de technische uitvoerbaarheid om te voldoen aan 
kwaliteitseisen en de uiteindelijke kostprijs, die hierbij in het geding is. Met 
het bedrijfsleven worden gesprekken gevoerd over informatie inzake 
afzetmogelijkheden in het buitenland, terwijl binnen het onderzoek aandacht 
wordt gegeven aan de technische uitvoerbaarheid en de daaruit resulterende 
kostprijs. Verwerkings- of afzetmogelijkheden van de achterblijvende 
vloeibare mestfractie dienen hierbij tevens in de beschouwing te worden 
betrokken. 
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7. Taak, organisatie en status van de mestbank(en) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen zich in tegenstelling tot de 
regering (memorie van antwoord blz. 31) wel boeren voorstellen die om 
principiële redenen zullen weigeren de uit de aansluitingsplicht voortvloei-
ende lasten te betalen. In dat kader is van groot belang dat alle boeren op 
adequate wijze zullen zijn vertegenwoordigd, en dat ook met de belangen 
van minderheden wordt rekening gehouden. Hoe kijkt de regering tegen dit 
vraagstuk aan? Wij onderschrijven het belang van een goede vertegenwoor-
diging van de verschillende belangen van agrariërs in de mestbank. 
Daarom is een dergelijke vertegenwoordiging ook als eis in het voorstel 
van wet opgenomen (artikel 10, eerste lid, onderdeel d). Wat betreft de 
mogelijkheid van weigering van betaling van kosten die de mestbank in 
rekening brengt merken wij op dat deze materie door het normale recht 
bestreken wordt (overeenkomstenrecht). In geval een aansluitplicht bestaat 
houdt de betrokkene zich bovendien niet aan de ter zake door de mestbank 
bij reglement vastgestelde en door de Minister van Landbouw en Visserij 
goedgekeurde regels. Alsdan zullen in het reglement vastgestelde sancties 
(bij voorbeeld rente) kunnen worden ingeroepen. 

Waarom meent de regering (memorie van antwoord blz. 33) dat de 
Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw «het» 
bedrijfsleven representeert, vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

In de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw 
hebben vertegenwoordigers van agrarische werkgevers en werknemers 
alsmede van het Landbouwschap als lid zitting. Daarnaast zijn de Centrale 
van Plattelandsvrouwenorganisaties alsmede de drie centrale landbouw-
jongerenorganisaties te zamen bevoegd een adviserend lid aan te wijzen. 
Gelet hierop is het juist te spreken van een vertegenwoordiging van het 
bedrijfsleven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of wij nader kunnen ingaan op de 
wijze waarop de controle op het functioneren van de tuchtrechtelijke 
organisatie van de mestbanken zal worden vormgegeven. Is de regering 
bereid hierover de Kamer regelmatig bij voorbeeld bij de begroting, te 
informeren, vragen zij ten slotte. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie vragen om nader op dit onderwerp in 
te gaan. 

Wij willen hier benadrukken dat een toezichthoudende taak van de 
mestbank slechts aan de orde kan zijn indien de mestbank hiermee belast 
wordt. Voorts is dit toezicht slechts mogelijk op aangeslotenen, met andere 
woorden de aansluitplicht dient te zijn ingeroepen. Hetzelfde geldt voor het 
uitoefenen van tuchtrecht. Ook dit is slechts mogelijk over de aangeslotenen. 

Indien dergelijke taken aan de mestbank worden opgedragen (en de 
aansluitplicht wordt ingeroepen), zal de mestbank deze taken op een 
gelijksoortige wijze uitoefenen als de privaatrechtelijke organisaties belast 
met de keuring van agrarische produkten als voorzien in de Landbouwkwa-
liteitswet en de Zaaizaad" en Plantgoedwet. 

Zulks impliceert wat de toezichthoudende taak betreft dat de mestbank 
tevens controleurs of inspecteurs in dienst heeft die toezien op de juiste 
naleving van de gestelde regelen (mestboekhouding, afzetverplichtingen 
e.d.). Vergelijkenderwijs kan verwezen worden naar werking van het 
toezicht uitgeoefend door het Kwaliteitscontrole bureau voor Groenten en 
Fruit (KCB), het Centraal Orgaan Zuivelcontrole (COZ) en de Nederlandse 
Algemene Keuringsdiensten (NAK's). 

Tuchtrechtelijke bejegening van de aangeslotenen vindt plaats door een 
door de mestbank ingesteld tuchtcollege dat onafhankelijk is. Waarborgen 
voor deze onafhankelijkheid en voor een goede procesgang zullen zijn 
neergelegd in een overleg met de Minister van Justitie op te stellen 
algemene maatregel van bestuur dat voorts in een reglement van de 
mestbank wordt uitgewerkt. Dit reglement behoeft onze goedkeuring. Voor 
een indruk wordt verwezen naar het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteits-
wet(Stb. 1979,455). 
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Een mestbank heeft in deze optiek derhalve verschillende functies die 
door verschillende functionarissen en (onafhankelijke) organen worden 
uitgeoefend. Zo zullen functionarissen belast kunnen zijn met planning en 
uitvoering, administratie, alsmede toezicht. Voorts is er een de belangheb-
benden vertegenwoordigend bestuur en een apart orgaan belast met het 
tuchtrecht. 

Het voorstel van wet voorziet er echter in dat de mestbank(en) slechts 
met de taken, die bij algemene maatregel van bestuur worden aangegeven, 
worden belast. Daartoe zullen in elk geval taken als bemiddeling en afname 
van mest behoren en hetgeen daarmee samenhangt. Toezichthoudende 
taken en tuchtrechtelijke bejegening van aangeslotenen zullen echter pas 
mogelijk zijn indien een aansluitplicht wordt ingeroepen. Vooralsnog ligt 
het niet in ons voornemen om in de eerste fase na de inwerkingtreding van 
de wet een aansluitplicht in te roepen. Wij achten het echter niet uitgesloten 
dat een dergelijke plicht bij verscherping van de gebruiksnormen wenselijk 
kan worden. 

Wat betreft de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of de taken en 
bevoegdheden van de mestbank wel vergeleken kunnen worden met de 
Landbouwkwaliteitswet, merken wij het volgende op. 

Ontegenzeglijk is het onderwerp van regelgeving in de Landbouwkwali-
teitswet een andere dan in het onderhavige voorstel. Op grond van de 
Landbouwkwaliteitswet worden ten behoeve van de afzet regelen gesteld 
aan de kwaliteit (in de meest ruime zin) van agrarische produkten. Privaat-
rechtelijke instanties (onder andere KCB en COZ) zijn met keuring belast en 
hebben tevens ingevolge de ingeroepen aansluitplicht een toezichthoudende 
en tuchtrechtelijke taak. De filosofie die achter een dergelijke opzet steekt is 
onder meer dat een regelgeving die mede van belang is voor het betrokken 
bedrijfsleven ook het beste samen en met inschakeling van dat bedrijfsleven 
bij de uitvoering tot stand kan worden gebracht. Ter vergelijking wijzen wij 
bij voorbeeld op de Warenwet. Ook in dat kader worden agrarische 
produkten aan regels gebonden. Met uitzondering van de adviesprocedure 
is het betrokken bedrijfsleven echter niet betrokken bij de verdere totstand-
koming en uitvoering van de gestelde regels. Dezelfde filosofie als bij de 
Landbouwkwaliteitswet is naar onze mening van toepassing op de mest-
overschottenproblematiek. Het betrokken bedrijfsleven heeft er mede alle 
belang bij om de problematiek tot een oplossing te brengen. Wij vinden dat 
dit bedrijfsleven daar dan ook zoveel als mogelijk bij betrokken dient te 
worden. Deze betrokkenheid schept echter ook verantwoordelijkheden voor 
het bedrijfsleven. Wij gaan ervan uit dat het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de oplossing van het probleem van de mestoverschotten ook daad-
werkelijk leeft bij het bedrijfsleven. Wij hebben gelet op de regelmatige 
berichten en publicaties van dat bedrijfsleven ook niet de indruk dat die 
verantwoordelijkheid niet wordt genomen. Het zal echter een ieder duidelijk 
zijn dat indien verantwoordelijkheid wordt genomen ook alle daarbij beho-
rende consequenties dienen te worden betrokken. Immers ook de overheid 
heeft in deze belangen en verantwoordelijkheden. In het voorgestelde 
mestbank-stelsel wordt een belangrijk deel daarvan samen met of in het 
geheel door het bedrijfsleven uitgeoefend. Het betrekken van het bedrijfsle-
ven moet met andere woorden wel tot eenzelfde resultaat leiden, namelijk 
een in ieders belang goede regelgeving met betrekking tot opzet en 
naleving van oplossingsrichtingen voor de mestproblematiek. 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen naar aanleiding van hun vorige 
vraag tegelijk de vraag of, indien toezicht bij de mestbanken zou worden 
uitgeoefend, de 50/50-regeling voor wat de financiering betreft van toepas-
sing zal zijn. 

Wij hebben er al op gewezen dat in het kader van de oplossing van de 
mestoverschottenproblematiek het beginsel «de veroorzaker betaalt» zal 
worden toegepast. Een 50/50-regeling zal derhalve niet analoog worden 
toegepast. Dit neemt niet weg dat ook de overheid zal bijdragen aan de 
oplossing. Voor de wijze waarop verwijzen wij naar voorliggende onderdelen 
van deze nota. 
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De leden van de C.D.A.-fractie onderstrepen de belangrijke rol die de 
mestbanken bij de aanpak van het mestvraagstuk dienen te vervullen. De 
relatie tussen de landelijke en regionale mestbanken krijgt echter, naar het 
oordeel van deze leden, onvoldoende uitwerking om tot een keuze te 
komen. Een gedetailleerder uiteenzetting over taken en bevoegdheden van 
de landelijke respectievelijk regionale mestbanken is volgens deze leden 
noodzakelijk, met als uitgangspunt de vraag naar de meest doelmatige en 
goedkope verwerking en afzet van organische mest. 

Het ligt in het voornemen één landelijke mestbank op te richten met 
daaronder ressorterende regionale afdelingen. De taken van de regionale 
mestbanken zullen met name liggen in het uitvoerende vlak en in het 
contact met lokale en regionale instanties. Regionale afdelingen zullen 
moeten functioneren binnen de landelijk gestelde kaders en afspraken. Dit 
betreft ondermeer keuze van de afzetgebieden en gebruik van verwerkings-
mogelijkheden. Op deze wijze kan inhoud gegeven worden aan de sturende 
en coördinerende taak van de landelijke mestbank, die tot doel heeft de 
meest doelmatige en goedkope verwerking en afzette realiseren. 

Het Landbouwschap is de nodige stappen aan het ondernemen om tot 
de oprichting van een structuur als boven weergegeven te komen. 

Het kwam de leden van de C.D.A.-fractie voorts noodzakelijk voor dat de 
activiteiten van de mestbanken afgestemd worden op de aard van de 
bedrijven met overschot in de de regio's. Zij vragen ons nog eens uiteen te 
zetten wat de voor- en nadelen zijn van een sterk gecentraliseerde aanpak 
met regionale afdelingen dan wel een sterk gedecentraliseerde benadering 
met (coördinerende) bevoegdheden bij een centraal orgaan. Wat zou bij 
een gedecentraliseerde aanpak tot de gedelegeerde bevoegdheden van de 
regionale mestbanken gerekend moeten worden? Zou een uniforme en op 
elkaar afgestemde werkwijze van de regionale mestbanken bij een gede-
centraliseerde aanpak voldoende gewaarborgd kunnen worden. Het is deze 
leden bekend dat de ideeën over de concretisering van de mestbank zich 
toespitsen op drie vormen, te weten die van de coöperatie, die van een 
zelfstandig publiekrechtelijk orgaan en die van een Stichting onder het 
Landbouwschap. Ook op dit punt ontvangen de aan het woord zijnde leden 
graag ons commentaar. 

Vooropgesteld dient te worden dat er regionale verschillen zijn voor wat 
betreft de overschotpositie. Bij een sterk gecentraliseerde aanpak met 
regionale afdelingen, kan een landelijk beleid, met als doel een zo efficiënt 
mogelijke oplossing van de problematiek goed gestalte krijgen. Zo kunnen 
er op landelijk niveau afspraken gemaakt worden ten aanzien van bij 
voorbeeld transportstromen. Bij een sterk gedecentraliseerde aanpak is het 
risico dat als gevolg van belangentegenstellingen tussen verschillende 
regio's een doelmatige oplossing van de problematiek niet bereikt wordt, 
aanzienlijk groter. Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de 
mestoverschotproblematiek een nationaal probleem is dat ook op nationaal 
niveau een oplossing vraagt. Bij een gecentraliseerde aanpak, kunnen aan 
de regionale afdelingen taken gedelegeerd worden als transportbemidde-
ling, afname (met eventueel opslagvoorzieningen), transportsubsidies, 
voorlichting en contact met regionale overheden, het regionale landbouw-
bedrijfsleven en eventueel toeleverende industrieën. Zoals in de memorie 
van antwoord is aangegeven zal de landelijke mestbank in de vorm van 
een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 
worden opgezet. Wij denken daarbij evenals het Landbouwschap aan de 
stichtingsvorm. Het Landbouwschap heeft deze vorm reeds in voorbereiding. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van mening dat de afzet van mest 
buiten het bedrijf het best zo veel mogelijk vanuit het particuliere initiatief 
kan plaatsvinden. Zij kunnen zich dan ook vinden in de uitspraken op blz. 
25 van de memorie van antwoord dat «de daadwerkelijk door een mestbank 
te vervullen rol derhalve mede afhankelijk zal zijn van de rol die het 
particulier initiatief speelt», en «dat de concrete invulling van taken door 
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een mestbank afhankelijk is van de omstandigheden», een soort vangnet-
functie dus. Anderzijds leefde bij deze leden de vrees voor een te grote 
cumulatie van taken en bevoegdheden bij een eenmaal in het leven 
geroepen mestbank, namelijk: èn een afvoerfunctie, èn een distributiefunctie, 
èn een organisatorische functie, èn een tuchtrechtelijke functie en dat 
mogelijkerwijs nog gecombineerd met een aansluitingsplicht voor particu-
lieren, en een financiële bijdrageplicht voor de aangeslotenen. Daarom 
konden deze leden zich voorshands vinden in het advies van de Landelijke 
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling, dat het niet tot het werkterrein van een 
landelijke mestbank behoort om controle op de naleving van wettelijke 
bepalingen te verrichten, of om overschotten op bedrijfsniveau vast te 
stellen. 

Het is mede vanwege de door de leden van de V.V.D.-fractie geuite vrees 
dat wij ons voornemen een voorzichtig begin te maken met de uitoefening 
van taken en bevoegdheden door de mestbank(en). Een voorzichtig begin 
impliceert echter wel dat reeds thans in het voorstel van wet in ruimere 
taken en bevoegdheden dient te worden voorzien voor als de noodzaak 
zich daartoe aandient. 

Bij de leden van de fractie van D'66 blijven vragen bestaan over de 
ontwikkeling van de mestbanken. De memorie van antwoord had deze 
leden gesterkt in de overtuiging dat de regering een te positieve opstelling 
kiest met betrekking tot de wijze waarop de mestbanken zich dienen te 
ontwikkelen en reeds in een vroeg stadium hun taak uit te voeren. De 
huidige constructie lijkt er teveel vanuit te gaan dat de mestbanken, waar 
nodig, uit nood tot ontwikkeling zullen komen uit het particulier bedrijfsleven 
en dat het - in het geregeld - financieringsstelsel daarbij voldoende 
middelen garandeert. De overheid zou haar verantwoordelijkheid dan ook 
kunnen beperken tot het scheppen van randvoorwaarden, het stellen van 
regels en rijkstoezicht. 

De oprichting van een Landelijke Mestbank met regionale afdelingen 
verkeert in een vergevorderd stadium. Conceptstatuten zijn ons ter beoor-
deling overgelegd. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen in het 
functioneren van het systeem zoals wij dat voor ogen hebben. Voor de 
goede orde merken wij op dat in dit systeem besloten ligt dat de overheid 
zich beperkt tot het scheppen van randvoorwaarden, het stellen van 
(noodzakelijke) regels en rijkstoezicht. Hierin voorziet het voorstel van wet. 

De leden van D'66 menen dat vooral in de aanloopfase financiële 
ondersteuning van de overheid onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van 
de mestbanken. Dit betreft met name bepaalde activiteiten op het gebied 
van onderzoek en voorts de nu reeds noodzakelijke grootschalige activiteiten. 
Een dergelijke initiërende ondersteuning in de aanloopfase is volgens deze 
leden niet in strijd met het beginsel «de veroorzaker betaalt». 

Wij onderschrijven de mening van de fractie van D'66 op dit laatste punt. 
Ook de afgelopen jaren isviahetO&S-fonds reeds bijgedragen in genoemde 
activiteiten. Voorts wijzen wij op de eerder in deze nota weergegeven rol 
van de overheid bij de financiering. 

Het samenwerken van overheid en bedrijfsleven achten de leden van de 
fractie van D'66 in overeenstemming met de rechtsvorm van de mestbank 
als zijnde een rechtspersoon met een publiekrechtelijk taak en een bestuurlijk 
algemeen karakter. Daarom dringen deze leden er nogmaals op aan de 
overheid een verantwoordelijkheid te geven in het beheer van de mestbanken 
door middel van inschakeling van de Provinciale Directies voor de Bedrijfs-
ontwikkeling. 

Dè overheid zal ook bij de regionale afdelingen van de mestbank betrokken 
zijn middels een adviserend lidmaatschap. Aan de gewenste betrokkenheid 
kan op gelijke wijze als voor de landelijke mestbank is worden voorzien en 
naast het rijkstoezicht vorm worden gegeven. Daarnaast wijzen wij erop 
dat bij nota van wijziging voorzien is een aanwijzingsbevoegdheid voor de 
Minister van Landbouw en Visserij. Ook hiermee kan, voor zover nodig, 
invloed worden uitgeoefend op de gang van zaken. 
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De leden van de S.G.P.-fractie vragen of de mestbank wel een zekere 
autonomie heeft om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wat afzet 
en transport betreft. Uiteraard moet gelet op de betrokkenheid en de 
doelmatige uitvoering van de wet, van rijkswege toezicht worden uitgeoe-
fend, maar artikel 11 geeft te veel de indruk dat de mestbank tot uitvoerend 
orgaan verwordt. Deze indruk wordt bij deze leden versterkt doordat de 
memorie van antwoord spreekt van een «beleidsmatige inbreng van de 
overheid». Het is toch niet de bedoeling er een soort openbaar nutsbedrijf 
van te maken? 

Hoewel de landelijke mestbank wel een bedrijf zal zijn in de dienstverle-
nende sector gaat de typering «openbaar nutsbedrijf» te ver. Met name de 
gebruikersgroep (i.c. de landbouw) zal het beleid van de mestbank bepalen. 
Het wetsvoorstel voorziet in het (autonoom) uitoefenen van de taken door 
de mestbank. De overheid zal erop toezien dat de activiteiten van de 
mestbank stroken met haar beleid ten aanzien van de structuur van de 
sector en de doelstellingen van de diverse wettelijke kaders. 

De G.P.V.-fractie stelt een groot aantal vragen omtrent de opzet van het 
systeem van mestbanken. 

Kortheidshalve verwijzen wij deze fractie naar het gestelde in dit onderdeel 
van de nota. Daar is op verschillende plaatsen op de door de fractie aan de 
orde gestelde materie ingegaan. 

8. De aansluitingsplicht 

Behandeling van de aanluitplicht heeft door ons tevens plaatsgevonden 
in het kader van het vorige onderdeel van de nota (taak, organisatie en 
status van de mestbank(en)). Wij verwijzen voor een aantal algemene 
aspecten naar dit onderdeel. 

De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. hadden begrepen dat 
het voor het toezicht van de mestbank op de naleving van de betrokken 
wetgeving noodzakelijk is dat producenten van mest aangesloten zijn bij de 
mestbank omdat alleen in dat geval tuchtrechtelijke maatregelen kunnen 
worden opgelegd. De regering stelt dan echter verder, zo vervolgen deze 
leden, dat in sommige gebieden wellicht gewerkt kan worden met een 
lichte regeling zonder mestbank of met een mestbank zonder verplichte 
aansluiting. Maar ook in tekortgebieden is het mogelijk dat bedrijven 
voorkomen met een (aanzienlijk) mestoverschot. In het algemeen zal die 
mest zonder moeite afgezet kunnen worden. Maar betekent dit, zo besluiten 
deze leden, dat geen (boekhoudkundige) controle op afzet van deze 
bedrijven zal worden uitgeoefend en dat bij eventuele overtredingen van 
de voorschriften door die bedrijven - bij voorbeeld overbemesting van de 
eigen grond - niet tuchtrechtelijk zal of kan worden opgetreden. 

Wij merken onder verwijzing naar het vorige onderdeel op dat een 
toezichthoudende en tuchtrechtuitsprekende functie van de mestbank 
samenhangt met de inroeping van een aansluitplicht voor producenten van 
mest. Zonder aangeslotenen is er derhalve geen toezicht op de naleving 
van de gestelde regels door aangeslotenen en evenmin tuchtrechtspraak 
over aangeslotenen. Zulks neemt niet weg dat alsdan het toezicht en de 
opsporing verricht zullen gaan worden door de ambtenaren van de 
Algemene Inspectiedienst (AID). Voorts zal bij overtreding van de gestelde 
regelen strafrechtelijke afdoening alsdan aan de orde zijn. 

Voor wat betreft de opmerking van deze leden over de mogelijk gediffe-
rentieerde regelgeving, merken wij op dat dit afhankelijk zal zijn van 
regionale verschillen of verschillen in bedrijfssituaties. Het voorstel van wet 
maakt het mogelijk om al naar gelang de situatie in daarop afgestemde 
regelgeving te voorzien. Dit kan derhalve met zich meebrengen dat in 
bepaalde regio's bepaalde verplichtingen wel gelden en in andere niet of 
voor een bepaalde categorie van bedrijven (landelijk of gelegen in een 
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bepaalde regio) wel en voor een andere categorie bedrijven niet. De sterk 
gedifferentieerde verschijningsvorm van de mestproblematiek kan hiertoe 
noodzaken. 

Wij merken overigens voor de goede orde op dat - in tegenstelling tot 
hetgeen de leden van de P.v.d.A.-fractie kennelijk menen - op basis van de 
Meststoffenwet geen direct toezicht (door de AID of de mestbank) op de 
naleving van de op grond van de Wet bodembescherming gestelde 
normen zal plaatsvinden. Wel is een indirect toezicht via de boekhouding 
mogelijk. Het zojuist gestelde is een logisch voortvloeisel uit het feit dat de 
mestgebruiksregels niet op grond van de Meststoffenwet maar op grond 
van de Wet bodembescherming zullen zijn gesteld. Zulks neemt niet weg 
dat de AID ook op grond van de Wet bodembescherming belast zal worden 
met toezicht en opsporing. Bij overtreding van de mestgebruiksregels is in 
deze opzet echter geen tuchtrechtspraak aan de orde. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen in hoeverre een aansluitingsplicht 
voorlopig achterwege kan blijven. 

Wij gaven in het vorige onderdeel aan dat wij vooralsnog niet voornemens 
zijn de aansluitplicht in te roepen. Wel zijn wij van mening dat, met het oog 
op toekomstige ontwikkelingen, in de bevoegdheid daartoe dient te 
worden voorzien. 

Ook de leden van de S.G.P.-fractie zijn van mening dat de aansluitplicht 
niet gelijk ingevoerd hoeft te worden. Wij zullen zoals uit het bovenstaande 
blijkt zulks ook niet doen. 

9. De heffingen 

Uit de P.v.d.A.-fractie wordt gevraagd of onderzocht is of de boeren 
inderdaad een algemene heffing uitdrukkelijk voorstaan, zoals vermeld op 
blz. 33 van de memorie van antwoord. 

De Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling voor de Landbouw heeft 
zelf een dergelijke algemene heffing in haar advies opgenomen. Wij 
merken verder op dat, daargelaten het op dit punt positieve advies, wij ook 
voornemens zijn een dergelijke algemene heffing in te stellen. In dit 
verband wijzen wij op de nota van wijziging waarin een hoofdstuk heffingen 
(hoofdstuk lila) aan het voorstel van wet wordt toegevoegd. 

De bovenaangegeven bepalingen met betrekking tot de heffingen geven 
specifiek aan waartoe de heffingen dienen. De vrees geuit door de leden 
van de V.V.D.-fractie is dan ook niet (meer) terecht. Voorts verwijzen wij 
deze leden naar de bij de nota van wijziging behorende toelichting. 

Door middel van het bij nota van wijzigingen geïntroduceerde hoofdstuk 
heffingen is tevens tegemoet gekomen aan de door de G.P.V.-fractie geuite 
bezwaren. Daarbij dient bedacht te worden dat bij de algemene heffing 
aangesloten zal worden bij een reeds bestaande heffing opgelegd door een 
publiekrechtelijk lichaam. Hierdoor wordt betrokkene derhalve niet apart 
geconfronteerd met deze heffing. 

10. De delegatie van wetgeving 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., V.V.D. en S.G.P. stellen vragen 
of maken opmerkingen over het raamwetkarakter van het voorstel van wet. 

Voor wat de overschotproblematiek betreft zal voorzien worden in 
algemene maatregelen van bestuur (c.q. in onderwerpen bij algemene 
maatregelen van bestuur te regelen) met betrekking tot: 

- mestgebruik (artikel 9, tweede lid, Wet bodembescherming); 
- mestboekhouding, mestoverschotberekening en taken mestbank 

(artikel 5, 6, 8 en 9 Meststoffenwet); 
- heffingen (hoofdstuk lila, Meststoffenwet). 
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Omtrent de inhoud van deze algemene maatregelen van bestuur hebben 
wij in onderdeel 1.2 van deze nota gegevens verstrekt. Wij hopen hiermee 
thans voldoende informatie te hebben gegeven. 

De algemene maatregelen van bestuur zelf zullen, overeenkomstig onze 
toezegging bij het mondeling overleg van september jl., aan de Kamer 
worden gezonden. Gelet op deze uitdrukkelijke toezegging is naar onze 
mening de noodzaak tot het opnemen van formele bepalingen in het 
voorstel dienaangaande, komen te vervallen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen nog aan te geven binnen welke 
grenzen de algemene maatregelen van bestuur moeten blijven. Zij verwijzen 
daarbij naar de tweede leden van de artikelen 8-13 van de Wet bodembe-
scherming. 

Dienaangaande merken wij opdat in de artikelen 8-13 van de ontwerp-Wet 
bodembescherming is aangegeven waartoe de delegatie bij algemene 
maatregel van bestuur zich onder meer kan uitstrekken. Hierbij is echter 
uitdrukkelijk opgemerkt dat de in de tweede leden gegeven opsomming 
van handelingen niet limitatief is. 

Bij het voorstel voor de Meststoffenwet is naar onze mening duidelijk 
aangegeven waarop de regels betrekking kunnen hebben, namelijk kwaliteit 
van (kunst-)meststoffen, afzet- en registratieverplichtingen met betrekking 
tot overschotten aan dierlijke mest en een regeling voor de mestbanken. 

11. De relatie met andere wetten 

Met betrekking tot de relatie tot de Afvalstoffenwet wensen de leden van 
de C.D.A.-fractie een nadere toelichting op de zinsnede op blz. 18 van het 
antwoord als zou de verhouding tussen beide wetten zodanig geregeld 
worden dat rekening kan worden gehouden met een eventueel afnemende 
behoefte aan de aanvulling ingevolge de Afvalstoffenwet. De leden vragen 
waar de eventuele afnemende behoefte van afhankelijk is. 

De behoefte aan aanvulling ingevolge de Afvalstoffenwet zal afhankelijk 
zijn van een aantal factoren. Daartoe kan behoren de landelijke of regionale 
overschotsituatie, die zodanig kan zijn dat bij voorbeeld tot vernietiging 
van mest dient te worden overgegaan. Alsdan zal de Afvalstoffenwet 
regelen kunnen geven met betrekking tot vernietigingsinrichtingen, terwijl 
de Meststoffenwet kan verplichten tot de afzet van mest aan die inrichtingen. 
Aangezien thans van een zodanige situatie nog geen sprake zal zijn 
ingevolge de normeringsvoorstellen ligt een «aanvullende» werking van de 
Afvalstoffenwet vooralsnog niet in de rede. 

De leden van de V.V.D.-fractie achten de relatie tussen de ontwerp-Mest-
stoffenwet, de Afvalstoffenwet en de Hinderwet buitengewoon ingewikkeld. 
Zij vragen zich af of het wel verantwoord is om, in een tijd van deregulering, 
met een bijna alleen voor gespecialiseerde ambtenaren begrijpelijk blz. 17 
van de memorie van antwoord «de boer op te gaan». Zij herhalen daarom 
hun pleidooi voor een veel doorzichtiger systeem van één integrale 
wettelijke regeling voor èn het verhandelen èn de afvoer èn het gebruik 
van meststoffen bij voorbeeld conform de systematiek van de Bestrijdings-
middelenwet. Omdat het ontwerpen van een dergelijk systeem niet meer 
vóór de in de motie-Te Veldhuis (18 695, nr. 36) genoemde datum van 
januari 1986 haalbaar is, zou een zodanige geïntegreerde en versoberde 
wetgeving in een later stadium als een vervangende wet aan de Kamer 
moeten worden aangeboden. 

Wij kunnen de stelling van de leden van de V.V.D.-fractie, dat een 
geïntegreerde wetgeving soberder en duidelijker zal zijn, niet onderschrijven. 
Een groot aantal wetten heeft een horizontaal karakter en kan door dit 
karakter van invloed zijn op de problematiek. De noodzakelijke regelgeving 
kan betrekking hebben op de inrichtingen (in verband met het voorkomen 
van gevaar, schade of hinder buiten die inrichtingen) zoals de Hinderwet, 
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de Afvalstoffenwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging, op het 
gebruik van meststoffen (Wet bodembescherming), op de kwaliteit van 
meststoffen of op de afvoer van mestoverschotten (beide Meststoffenwet). 
Een geïntegreerde wetgeving op al deze aspecten zal zeker niet sober 
kunnen zijn indien al de te behartigen belangen daarin een plaats dienen te 
krijgen. Voorts zal een dergelijke geïntegreerde wetgeving tot een groot 
aantal uitzonderingen op de horizontaal werkende wetgeving nopen 
hetgeen het geïntegreerde karakter van die wetgeving aantast en de 
duidelijkheid daar niet ten goede zal komen. 

Houden, gelet op de te verwachten grote overschotten aan mest in de 
eerstkomende jaren, het volgende Indicatief Meerjarenprogramma Afval-
stoffen en de bijstellingen van de provinciale afvalstoffenplannen, al 
rekening - zo wordt uit de S.G.P.-fractie gevraagd - met wat de memorie 
van antwoord (blz. 17) noemt «bewerking» van meststoffen? 

De oplossing van de problematiek van de mestoverschotten brengt met 
zich mee dat vooralsnog geen sprake kan zijn van grote overschotten op 
landelijk niveau. Wij verwijzen hiervoor naar onderdeel 1.2 van de onderha-
vige nota. Dit neemt niet weg dat in het Indicatief Meerjarenprogramma 
Milieu 1986-199010 aandacht is besteed aan de mestproblematiek en de 
noodzakelijke stappen om tot een oplossing daarvan te komen. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen of ze mogen aannemen dat 
alles wat met mestbankactiviteiten te maken heeft niet onder de Afvalstof-
fenwet valt maar wel onder de Hinderwet, terwijl mest die niet afgezet kan 
worden en dus bewerkt, verbrand of vernietigd moet worden, wèl onder de 
Afvalstoffenwet valt? 

De zienswijze van de aan het woord zijnde leden is, op een uitzondering 
na, juist. Dit is een gevolg van onder meer de afbakening tussen de 
Hinderwet en de Afvalstoffenwet. De Afvalstoffenwet is van toepassing op 
van anderen verkregen overschotten die bewerkt, verbrand of vernietigd 
worden. Indien de mestproducent zelf bewerkt, verbrandt of vernietigt dan 
is echter de Hinderwet op de betrokken inrichting van toepassing en niet de 
Afvalstoffenwet. 

12. Slib 

De leden van de C.D.A.-fractie herhalen hun pleidooi voor een gelijktijdige 
inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur voor dierlijke 

* mest en zuiveringsslib. Zij kunnen niet inzien wat hier in de weg zou 
kunnen staan. 

Wij geven eveneens hoge prioriteit aan een regeling voor zuiveringsslib. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van mening dat aan zuiveringsslib en 
kunstmest soortgelijke kwaliteitseisen uit een oogpunt van bodembescher-
mingsbelangen moeten worden gesteld als aan dierlijke mest. De taak van 
de overheid moet dienaangaande echter worden beperkt tot het stellen van 
kwaliteitsnormen. Het marktmechanisme moet uitmaken welke (soort) 
bemestingsmiddelen in de praktijk zullen worden gebruikt. 

De te stellen kwaliteitseisen aan meststoffen zullen betrekking hebben op 
de deugdelijkheid ervan als meststof. Daarbij wordt tevens rekening 
gehouden met het belang van de bescherming van de bodem. Meststoffen 
die als zodanig tot de markt toegelaten zijn kunnen derhalve gebruikt 
worden. Uiteraard dienen daarbij dan wel de gebruiksvoorschriften in acht 
te worden genomen. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben de indruk dat verschillende 
organisaties en in hun voetspoor ook de gewisselde stukken het afvalslib 
van zuiveringsinstallaties te negatief benaderen. Zulks valt misschien niet 
onder de verantwoording van de beide bewindslieden, die verantwoordelijk 
zijn voor de Meststoffenwet maar dit slib moet evenals overtollige mest 

'° Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 
nrs. 1-2. 
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ergens worden afgezet en is in zoverre toch vergelijkbaar. Dan moet ook in 
gezamenlijke inspanning naar bruikbare oplossingen gezocht worden. Zij 
vragen wat op termijn wordt gedaan om zowel van de overtollige mest (al 
of niet bewerkt) als van het zuiveringsslib af te komen. 

Gezien de huidige samenstelling van het slib is de benadering van het 
zuiveringsslib terecht kritisch. Het slib, dat aan de te stellen kwaliteitseisen 
voldoet, mag echter in de landbouw worden afgezet. Het slib, dat hier niet 
aan voldoet, wordt ook nu al op een andere manier verwerkt en afgezet 
dan wel gestort. Voor de goede orde merken wij op dat omtrent de passages 
inzake zuiveringsslib die in de verschillende op mest betrokken stukken 
voorkomen, zoals bij voorbeeld de onderhavige, overleg heeft plaatsgevon-
den met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

13. Kunstmest 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben moeite met de zienswijze van de 
regering dat het treffen van maatregelen voor kunstmest minder voor de 
hand ligt. De argumentatie daarvoor wordt vooral gevonden in de prijs van 
kunstmest. Het marktmechanisme zal zijn werk doen en bij ondoelmatig 
gebruik zullen onmiddellijk hogere kosten optreden. Overmatige bemesting 
zal zich alras uiten in negatieve kwalitatieve aspecten van het gewas. Dit 
alles moge waar zijn, dat sluit geenszins uit dat (incidenteel) wel degelijk 
sprake zal kunnen zijn van overbemesting (mede) door het gebruik van 
kunstmest. In dat kader wijzen de aan het woord zijnde leden erop dat 
agrariërs juist geneigd zullen zijn tot kunstmest toevoegingen wanneer de 
ingestelde normen een optimale groei (op korte termijn) zouden kunnen 
verhinderen. Zij delen dan voorshands ook niet de mening van de regering 
dat het noodzakelijk zou zijn zich slechts op dierlijke meststoffen te concen-
treren. 

In de Meststoffenwet en de Wet bodembescherming wordt door middel 
van algemene maatregelen van bestuur allereerst invulling gegeven aan 
die aspecten, die dringend geregeld moeten worden door middel van 
wetgeving, mede omdat andere instrumenten niet toereikend zijn. Voor 
kunstmest worden vooralsnog slechts kwaliteitseisen op basis van de 
Meststoffenwet vastgesteld. De argumentatie daarvoor hebben wij reeds 
gegeven in de memorie van antwoord en bij de antwoorden op de sch riftelijke 
vragen met betrekking tot de Notitie inzake de mestproblematiek11. 

14. Verzuring 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van de opmerking 
dat ten aanzien van de ammoniakproblematiek niet moet worden gedacht 
aan een regulering in het kader van de Wet inzake de luchtverontreiniging 
maar aan de Hinderwet. Zij vragen hoe deze opmerking zich echter verhoudt 
tot het gestelde onder III (blz. 6) van de Notitie inzake de mestproblematiek 
waar de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt opgevoerd als een van 
de andere wetten welke bij het oplossen van de mestproblematiek van 
belang zijn. 

In de Notitie inzake de mestproblematiek gaven wij ten algemene een 
opsomming van de wetten die van belang kunnen zijn bij het oplossen van 
de mestproblematiek. Voor het oprichten en in werking houden van een 
inrichting is een vergunning op basis van de Hinderwet vereist. Voor 
veehouderijen kunnen in deze vergunning voorschriften worden opgenomen 
ter beperking van de ammoniakemissie. Het ligt dan ook voor de hand deze 
situatie zo te handhaven en dit niet onder de werking te brengen van de 
Wet inzake de luchtverontreiniging. Ten aanzien van het op of in de bodem 
brengen van dierlijke meststoffen kunnen regels worden gesteld op basis 
van de Wet bodembescherming. Bij dit gebruik ontstaat ook emissie van 
ammoniak. Gezamenlijk hebben wij gekozen voor het stellen van regelen 
ter beperking van de ammoniakemissie bij het gebruik van dierlijke mest in 

" Tweede Kamer, 1984-1985, 18271 nr. 5, 
blz. 38 en Tweede Kamer, 1984-1985, 18897, 
nr. 3, antwoorden 22, 25 en 45. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 271, nr. 10 24 



eerste instantie op basis van de Wet bodembescherming, hetgeen tot 
gevolg heeft dat alle regelen met betrekking tot het gebruik van dierlijke 
mest in één besluit zullen worden gesteld. Dit komt de overzichtelijkheid 
ten goede. 

Uit de S.G.P.-fractie komt de vraag of de op zich zelf in verband met de 
gaswinning toe te juichen biogasinstallaties bijdragen aan de verzuring van 
de atmosfeer. 

Door de vergisting van mest wordt organische stof afgebroken waarbij 
een gasmengsel ontstaat dat gebruikt kan worden als energiebron. Dit 
gasmengsel moet, voordat het kan worden gebruikt, worden gezuiverd. 
Met name wordt een ontzwaveling toegepast. Bij dit proces kan een 
bijdrage worden geleverd aan de verzuring van de atmosfeer. Deze zal 
echter verwaarloosbaar zijn. Een ander aspect is dat de ammoniakemissie 
bij het uitrijden van vergiste mest hoger kan zijn dan bij niet-vergiste mest. 
Dit is afhankelijk van de uitrij-omstandigheden. Ook hierdoor zal echter 
maar een geringe extra bijdrage worden geleverd aan de verzuring. 

15. Zware metalen 

De P.v.d.A.-leden zijn het oneens met ons standpunt, dat in het kader van 
de discussie rond de Meststoffenwet het niet wenselijk is om uitspraken te 
doen over mogelijk in de toekomst noodzakelijke saneringen. Zij stellen, 
dat de onderhavige wetgeving in een aantal gevallen te laat komt en dat 
het reeds nu zeker is dat saneringen noodzakelijk zullen zijn. 

Wij zijn op de hoogte van een aantal situaties in den lande, waar veront-
reiniging van de bodem reeds aanleiding geeft tot enige problemen, dan 
wel binnenkort problemen zal geven. Deze situaties zijn echter niet of niet 
uitsluitend het gevolg van overmatige bemesting maar van milieuveront-
reiniging in algemene zin. Dit neemt niet weg dat, daar waar bemesting 
hieraan een bijdrage levert, dit eveneens een regeling of aanpak vereist. 
Wat mest betreft streven wij tevens de brongerichte benadering na. Zo 
worden koper- en cadmiumgehaltes verlaagd via normstelling en afspraken 
met het bedrijfsleven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben met instemming kennis genomen 
van onze uitspraak dat ernaar gestreefd zal worden om in EG-verband het 
maximaal toelaatbare gehalte aan koper in mengvoeder terug te brengen 
en dat, als een dergelijke communautaire verlaging niet haalbaar zou zijn, 
Nederland nationaalrechtelijke afwijking van de normen zal overwegen. Zij 
vragen welk tijdschema ons daarbij voor ogen staat. Voorts vragen zij onze 
toezegging dat, indien varkenshouders zelf koper aan voeder zouden 
toevoegen, wij daartegen zullen optreden. 

In 1984 heeft de eerste ondergetekende zich tot de EG-commissie 
gewend om een verdergaande verlaging van het kopergehalte in veevoeder 
te bepleiten. Na besprekingen in EG-werkgroepverband heeft dit geresul-
teerd in de aanvaarding op 2 oktober 1985 door het Permanent (EG-)Comité 
voor Veevoeder van een stelsel van normen waarbij voor Nederland de 
keus openstaat om de uit dierfysiologisch oogpunt laagst mogelijke 
kopergehalte in veevoeders nationaal te implementeren. Het betrokken 
veevoederbedrijfsleven is zich reeds op deze nieuwe normen aan het 
instellen. Met de implementatie van de normen in de nationale regelgeving 
is reeds een aanvang genomen. Voorts heeft de eerste ondergetekende een 
algemene maatregel van bestuur (Landbouwkwaliteitsbesluit diervoeder) 
in voorbereiding genomen op grond waarvan het zelf toedienen van koper 
verboden zal zijn. Mocht de situatie ontstaan, zoals de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vrezen, dat varkenshouders zelf koper aan het veevoeder 
gaan toevoegen, dan zal het derhalve mogelijk zijn hiertegen op te treden. 

De vragen van de V.V.D.-fractie over de situatie dat in EEG-verband geen 
overeenstemming bereikt zou worden over een regeling behoeven in het 
licht van het bovenstaande geen beantwoording meer. 
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16. Regulering van het uitrijden 

De leden van de V.V.D.-fractie en van de fractie van de S.G.P. stellen een 
aantal vragen over het uitrijden van mest. Voor wat onze voornemens 
betreft verwijzen wij deze leden naar onderdeel I.2 van de onderhavige 
nota. 

17. Regulering van de reclame 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verkeren nog enigszins in het ongewisse 
omtrent de regulering van de reclame. Deze leden vragen zich af of in het 
licht van het bepaalde in artikel 2 van het wetsvoorstel het impliciet 
mogelijk is om regels te stellen voor reclame. 

De bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur voorzien in 
artikel 2 gestelde eisen zullen effecten hebben op de informatie welke bij 
het maken van reclame van meststoffen wordt verstrekt. Toch is dit 
neveneffect niet het doel van hetgeen is geregeld in artikel 2. Ingevolge 
artikel 2 kan het verhandelen van meststoffen worden verboden indien deze 
zelf niet aan de bij de maatregel gestelde eisen voldoen danwei de wijze 
van verpakking of de vermeldingen op de verpakking niet aan de eisen 
voldoen. Derhalve kan niet gezegd worden dat het mogelijk is om door 
middel van het bij of krachtens bedoelde maatregel bepaalde, regels voor 
de reclame te stellen. Indien derhalve in de reclame een meststof in strijd 
met het bepaalde krachtens artikel 2 wordt aangeprezen dan wel in strijd 
met de aard van de meststof daaraan bepaalde kwaliteiten worden toege-
dicht, worden deze handelingen zelf niet bestreken door het verbod 
genoemd in artikel 2 indien de meststof zelf wel aan de krachtens dat 
artikel gestelde eisen voldoet. 

In dergelijke gevallen van onjuiste of misleidende reclame zal men langs 
privaatrechtelijke weg de voor de reclame verantwoordelijke instantie 
kunnen aanspreken. Hierbij dient gewezen te worden op de verruimde 
mogelijkheden die daartoe worden geboden door de artikelen 1416a—1416c 
BW. Tevens kan in genoemde situaties een klacht worden ingediend bij de 
Reclamecodecommissie welke commissie de haar ter beschikking staande 
middelen kan aanwenden ter voorkoming van een herhaling van de 
gemaakte reclame. 

De leden van de P.P.R.-fractie achten een hertoevoeging aan de wettekst 
van een bepaling omtrent de reclame voor meststoffen zinvol omdat de 
wet eisen stelt aan de kwaliteit van meststoffen. Tegelijkertijd stellen deze 
leden toch maar te vertrouwen op de waarborgen tegen de excessen in de 
commerciële reclame welke worden geboden door de reclamecodes en de 
bepalingen van artikel 2, onderdeel b en c en artikel 3. 

Anders dan de leden van de P.P.R.-fractie afleiden uit hetgeen is gesteld 
op blz. 41 van de memorie van antwoord bieden artikel 2, onderdeel b en c 
en artikel 3 geen waarborgen om excessen in de commerciële reclame 
tegen te gaan, alswel voldoende waarborgen voor een ordelijk handelsver-
keer. Dat van deze laatstgenoemde waarborgen een positief effect zal 
uitgaan op de te maken reclame kan als een gunstig neveneffect worden 
aangemerkt. Overigens zijn wij met de werkgroep-Nicaise12 van mening dat 
het opnemen van een artikel in de wet waarin regelen kunnen worden 
gesteld omtrent het in de handelsreclame bezigen van vermeldingen 
omtrent meststoffen niet noodzakelijk is aangezien zowel het privaatrecht 
als de klachtenprocedure via de Reclamecodecommissie voldoende 
waarborgen bieden tegen dergelijke excessen. 

18. Internationale aspecten 

" Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, Nu e e n communautaire aanpak op Europees niveau van de mestover-
nrs. 10-11. schotten niet op korte termijn te verwachten valt, vragen de leden van de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 271, nr. 10 26 



C.D.A."fractie of het geen aanbeveling verdient om in Beneluxverband uit 
te gaan van mestnormen, waarbij het vrije handelsverkeer in mest gewaar-
borgd kan worden. 

Wij achten een regeling van de mestgebruiksnormen in Beneluxverband 
niet nodig om het vrije handelsverkeer in mest te waarborgen. Het verkeer 
is met inachtneming van eventuele veterinaire eisen nu vrij13. De gebruiks-
normering in de onderscheidenlijke landen is echter een geheel andere 
zaak. Een harmonisatie hiervan is niet van invloed op de verhandelbaarheid 
van mest, maar op de aanwendingsmogelijkheden. Voor de aanwendings-
mogelijkheden mag het echter geen verschil maken of de mest uit het land 
zelf of uit het buitenland afkomstig is. 

II. ARTIKELEN 

Beweegredenen 

Naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie doen wij de afweging 
tussen de teeltfunctie en de effecten op natuur en milieu af met de mede-
deling dat zowel voor de agrarische produktiefunctie als voor de ecologische 
functie de aanwezigheid van water, voedingsstoffen, een bepaalde bodem-
structuur en de afwezigheid van verontreinigende stoffen van belang zijn. 
Daaraan verbonden wij de conclusie dat zij elkaar veeleer aanvullen en 
elkaar in belangrijke mate overlappen dan dat er sprake is van tegenstelling. 
Mag, zo vragen deze leden zich af, daaruit dan ook geconcludeerd worden, 
dat met het hanteren van de produktiefunctie de ecologische functie 
evenzeer gewaarborgd is. 

Voor een uitgebreide toelichting op de samenhang tussen de agrarische 
produktiefunctie en de overige functies van de bodem verwijzen wij naar 
blz. 7 en 8 van de nota naar aanleiding van het eindverslag inzake de 
ontwerp-Wet bodembescherming14. 

Artikel 1, omschrijving van grond 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen de vraag of bij de definitie van het 
begrip «grond» niet gesproken zou moeten worden van «dat deel van de 
bodem dat wordt of kan worden gebruikt als voedingsbodem voor planten». 
De leden stellen voorts de vraag of mestdumping mogelijk is in die gevallen 
dat grond aantoonbaar noch is bestemd noch wordt gebruikt als voedings-
bodem voor planten. 

Gelet op de vraagstelling gaan de leden van de P.v.d.A.-fractie er kennelijk 
vanuit dat de gebruiksregels niet op grond van de Wet bodembescherming 
maar op grond van de onderhavige wet zullen worden gesteld. Dit is echter 
onjuist. In het kader van de algemene maatregel van bestuur meststoffen-
gebruik op basis van artikel 9 van de Wet bodembescherming zullen de 
normen worden gesteld voor het gebruik van dierlijke mest. In deze 
maatregel is voor wat de normering betreft een onderscheid gemaakt 
tussen vier gebruiksvormen van grond te weten bouwland, grasland, 
snijmaisgronden en overige gronden. Voor al deze gronden geldt een 
maximale hoeveelheid mest welke mag worden aangewend. Indien 
gronden aantoonbaar niet bestemd zijn of gebruikt worden als voedingsbo-
dem voor planten vallen zij onder de categorie overige gronden waarvoor 
eveneens een norm zal gelden. Overmatige bemesting zal ook op die 
gronden verboden en strafbaar zijn. Om deze reden alsmede om reden van 
het feit dat bij de berekening van het mestoverschot op een bedrijf, 
ingevolge artikel 8, tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel, slechts 
die hoeveelheid grond van een bedrijf in aanmerking wordt genomen 
welke voor landbouwkundig gebruik wordt geëxploiteerd, is een aanpassing 
van de definitie van het begrip grond niet nodig. 
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Artikel 2 

De leden van de fractie van de S.G.P. zijn van mening dat artikel 2 de 
schijn wekt dat de daarin genoemde algemene maatregel van bestuur 
werkelijk wat regelt terwijl er in wezen slechts een machtiging gegeven 
wordt aan de Minister of de Directeur-Generaal om bepaalde zaken te 
regelen. Ze verwijzen daarbij naar het huidige Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 
1977, 459). Deze leden stellen de vraag of zo'n machtiging niet rechtstreeks 
in de wet kan worden vervat. 

Artikel 2 biedt de formele grondslag om bij gedelegeerde wetgeving de 
in het artikel omschreven regelen te stellen. Het artikel bevat uit haar aard 
derhalve reeds een machtiging. Terecht wijzen de S.G.P.-fractieleden 
daarbij op het huidige Meststoffenbesluit, welk besluit op een soortgelijk 
artikel uit de Meststoffenwet 1947 (Stb. H. 123) berust als het huidige 
voorgestelde artikel 2. Anders dan in het Meststoffenbesluit 1977, waarin 
sprake is van subdelegatie aan de Directeur-Generaal voor de Landbouw 
en Voedselvoorziening, zal het stellen van regels krachtens de in onderhavig 
artikel 2 van het wetsvoorstel bedoelde algemene maatregel van bestuur 
zijn voorbehouden aan de Minister. Uit de aard der zaak is het stellen van 
regels bij algemene maatregel van bestuur zelf voorbehouden aan de 
Kroon. 

Artikel 4, derde lid 

De leden van V.V.D.-fractie hebben zich verbaasd over de argumentatie 
in de memorie van antwoord omtrent de vraag wanneer een vergunning 
aangevuld, gewijzigd danwei ingetrokken kan worden. Deze leden pleiten 
alsnog voor expliciete opname van weigeringsgronden in de wet zelf 
teneinde de nodige (rechts)zekerheid te bieden voor de justitiabelen. 

Bij nader inzien zijn wij van mening dat de opmerking van de leden van 
de V.V.D.-fractie berust op een onjuiste interpretatie van artikel 4, derde lid. 
Het derde lid rept slechts over wijziging, aanvulling of intrekking van de 
voorschriften of beperkingen waaronder de vergunning is verleend. Het 
gaat in dit geval derhalve om vergunningen die reeds zijn verleend. Om die 
reden blijven wij van mening, conform het gestelde in de memorie van 
antwoord, dat de voorschriften en beperkingen waaronder de vergunning 
is verleend moeten kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken 
indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aangezien deze 
omstandigheden feiten of situaties zijn, welke zich voordoen ten tijde van 
het eventueel nemen van een besluit tot wijziging, aanvulling of intrekking 
van de voorschriften of beperkingen, kan niet verwacht worden dat de 
omstandigheden thans als criteria in de wet worden vastgelegd. Aangezien 
de leden van de V.V.D.-fractie doelen op eventuele weigeringsgronden 
voor het verlenen van een vergunning moge verwezen worden naar het 
gestelde in artikel 4, eerste lid, waar bij of krachtens de aldaar genoemde 
algemene maatregel van bestuur tevens regels gesteld kunnen worden 
omtrent het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning. Bij het in 
werking treden van de bedoelde maatregel zullen die weigeringsgronden 
derhalve voor de justitiabelen bekend zijn. 

Artikel 5, tweede lid 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen of in de bepaling onder d, in plaats 
van het aldaar genoemde bij de maatregel aangewezen orgaan gelezen kan 
worden: «... één of meer rechtspersonen als bedoeld in artikel 9.». 

Neen, maar een dergelijke lezing behoeft niet onjuist te zijn. Conform het 
gestelde in de memorie van antwoord moet gedacht worden aan vergun-
ningverlening door of vanwege de Minister van Landbouw en Visserij. Daar 
zou de mestbank een rol bij kunnen vervullen. Vooralsnog wordt daar 
echter niet aan gedacht. 
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Artikel 8 (het berekenen van het mestoverschot) 

Het gelijkstellen van mais op snee met eigen dan wel pachtgrond zou 
naar het oordeel van de C.D.A.-fractie heroverweging verdienen. Zij vragen 
zich af of mais of andere soorten van gewassen op snee niet makkelijk tot 
ingewikkelde constructies en misbruik kunnen leiden. Op grond hiervan 
achten zij een onderscheid gerechtvaardigd. 

Voor het berekenen van het mestoverschot zal uitgegaan worden van 
grond die in eigendom of (geregistreerde) pacht is danwei ingevolge een 
zakelijk gebruiksrecht tot een bedrijf behoort. Het gevaar dat de leden van 
de C.D.A.-fractie vrezen is daarmee afgewend. 

Artikel 9 

De leden van de S.G.P.-fractie stellen de vraag wat de bedoeling is 
geweest van het weglaten van een vierde lid in artikel 9. 

Wij hebben daar geen enkele bedoeling mee gehad. Inmiddels is de 
nummering hersteld. 

Artikelen 10 en 14 

De leden van de S.G.P.-fractie verwijzen naar de eerder gemaakte 
opmerkingen met betrekking tot de heffingen van de mestbanken. 

Gelet op de door ons bij nota van wijziging aangebrachte wijzigingen 
verwijzen wij naar de daarbij behorende toelichting. 

Artikel 16 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen soortgelijke bepalingen in de 
Meststoffenwet op te nemen als zijn vervat in de artikelen 70 en 71 van de 
ontwerp-Wet bodembescherming ten aanzien van het inschakelen van de 
betrokken belangengroepen bij de totstandkoming van algemene maatre-
gelen van bestuur. In artikel 16 is gekozen voor de constructie waarbij 
bestaande organisaties, afhankelijk van hun mate van betrokkenheid bij het 
te regelen onderwerp, worden gehoord. Aangezien bij het onderwerp van 
de Meststoffenwet het aantal betrokken categorieën van belanghebbenden 
aanzienlijk geringer en de organisatiegraad groter zal zijn dan bij de 
onderwerpen welke worden bestreken door de Wet bodembescherming, is 
in artikel 16 niet gekozen voor de uitgebreide inspraakmogelijkheid zoals 
voorzien in de artikelen 70 en 71 van de ontwerp-Wet bodembescherming 
maar voor een horen van de desbetreffende organisaties. Gezien de hoge 
organisatiegraad van de belanghebbenden in deze organisaties mag 
verwacht worden dat hun belangen adequaat zullen worden vertegenwoor-
digd. Overigens laat deze procedure onverlet, dat indien dit is gewenst, 
openbaarmaking van de maatregelen plaats kan vinden. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
P. Winsemius 
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