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Enkele punten uit het Algemeen Overleg Mestbeleid
Tijdens het Algemeen Over leg (AO) Mestbeleid van 15 dec ember 2010 dat de vaste Kamerc ommissies van EL&I en van I
en M hadden met de staatssec r etar issen Bleker en Atsma zijn enkele punten aan de or de geweest die met de
doelstellingen van het Landelijk Meetnet effec ten Mestbeleid samenhangen.
Staatssec r etar is Bleker heeft aangegeven dat het niet meer aanwijzen van heel Nederland als nitr aatgevoelige zone
jur idisc h wel mogelijk is, maar op kor te termijn geen per spec tief biedt. Uit onder zoek blijkt namelijk dat slec hts een zeer
ger ing ar eaal voor niet meer aanwijzen als nitr aatgevoelige zone in aanmerking zou komen. Voor de langere ter mijn zijn
hier voor missc hien wel mogelijkheden.
Staatssec r etar is Atsma heeft aangegeven dat nog zal moeten blijken of ver zoeken om de hoeveelheid nitraat in het
gr ondwater te toetsen op gr oter e diepte dan de nu toegepaste 1 meter ‘EU pr oof’ zijn en dus stand houden bij de
onder handelingen met de Eur opese Commissie. Neder land zal bij de onder handelingen over het Vijfde Ac tiepr ogr amma
Nitr aatr ic htlijn zowel de ontwikkeling van de nitraatc onc entr atie op 1 meter diepte als de dieper e nitr aatc onc entr atie
betr ekken.
De over sc hr ijding van het mestpr oduc tieplafond in 2008 en, in iets minder e mate, 2009 moet in 2011 ver minder en. Met
het landbouwbedrijfsleven is een voer c onvenant gesloten dat er toe moet leiden dat er minder fosfaat in het voer en dus
in de mest zit. Staatssec r etar is Bleker heeft tijdens het AO Mestbeleid toegezegd de r esultaten van dit voer c onvenant te
gaan monitor en om de vinger aan de pols te houden.
Snijder- Hazelhoff ver zoc ht om haar , met anderen, ingediende motie uit te voer en. Deze motie behelst dat de P- PAE
toets kan wor den gebr uikt om na te gaan of fosfaatfixer ende gr onden voor een hoger e fosfaatgift in aanmer king komen.
Staatssec r etar is Bleker heeft toegezegd dat hij, op basis van door Snijder - Hazelhoff aan te lever en r elevante gegevens,
nog eens naar de gesc hiktheid van deze toets voor dit doel zal kijken.
Meer infor matie is te vinden in het ver slag van het AO Mestbeleid.
Aar t van den Ham ( LEI, onder deel van W ageningen UR)
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