WETGEVING FOSFAATREDUCTIEPLAN

Stand van zaken fosfaatreductie op 1 juli 2017
ZUIVELPLAN
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Reductie gehaald,
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Een prestatie van formaat, zo noemen ministerie en
sectorpartijen het snel behalen van het fosfaatreductiedoel. Toch is de race nog niet gelopen en klinkt
de oproep om ‘collectief het verstand te gebruiken’.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

D

e derogatie in 2017 behouden en de
kansen voor nieuwe derogatie vanaf
2018 vergroten. Dat was het doel
van het fosfaatreductieplan dat in oktober
2016 het levenslicht zag. Aanleiding daarvoor was dat het stelsel van fosfaatrechten
noodgedwongen met een jaar moest worden
uitgesteld. Nu het fosfaatreductieplan twee
perioden operationeel is, blĳkt de beoogde
doelstelling al gehaald. Een reductie van
8,2 miljoen kilo fosfaat was nodig om onder
het EU-plafond te komen. Op 1 juli stond de
teller op 8,3 miljoen, zo bleek eind vorige
week uit CBS-cĳfers.

7800 bedrijven op referentie
Zowel scheidend staatssecretaris Martĳn van
Dam als de sectorpartĳen LTO, NZO, NMV en
NAJK spreken hun waardering uit voor het
behaalde resultaat aan alle veehouders die
eraan hebben bĳgedragen. Uit de resultaten
over de tweede heffingsperiode (mei en juni)
blĳkt dat al 7800 bedrĳven dusdanig gereduceerd hebben dat ze zelfs een bonus hebben

ontvangen. Nog eens 1900 bedrĳven voldoen
wel aan de doelstelling van periode 2, maar
overschrĳden nog hun referentieaantal.
Enkel positief zĳn de geluiden rondom de
fosfaatreductie echter niet. Via diverse kort
gedingen tegen de Staat zĳn inmiddels zo’n
400 melkveehouders door de rechter buiten
de regeling gezet. Op aangeven van de rechter kunnen veehouders die denken ook in
aanmerking te komen voor de ontheffing,
zich melden bĳ de Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland voor een zogenoemde lichte toets. Hiervoor moeten bedrĳven wel
grondgebonden gegroeid zĳn en onomkeerbare investeringsverplichtingen zĳn aangegaan voor de peildatum 2 juli 2015.
Voor deze bedrĳven hangt veel af van het
hoger beroep dat de Staat tegen de uitspraak
van de rechter heeft aangespannen. Op zĳn
vroegst half oktober volgt de uitspraak.
Melkveevoorman bĳ LTO Kees Romĳn blĳft
bĳ zĳn eerdere interpretatie. ‘Ik kan me niet
voorstellen dat de uitspraak zĳn generieke
karakter behoudt en dat er geen onderscheid

wordt gemaakt in situaties. Het kan toch
niet zo zĳn dat je met een simpele investering onder het algemeen belang uitkomt.’

Verhoging vierde periode mogelijk
NMV-voorzitter Harm Wiegersma ziet de
zaak vooral als voorsorteren op volgend jaar.
‘Dit jaar is al bĳna voorbĳ. Mochten melkveehouders het in het hoger beroep winnen,
dan kunnen ze nog maar een paar weken
gas geven. Om daar derogatie voor op het
spel te zetten? Wacht liever tot volgend jaar.’
Dat het draagvlak van de fosfaatreductieregeling door de rechtszaken en ‘lichte toets’
onder druk staat, erkent Romĳn, evenals dat
dit voor onrust zorgt. ‘Maar die onrust creëren de mensen zelf die hiervoor kiezen. Veehouders die hun doelstelling wat referentieaantal betreft hebben gehaald en daaraan
vasthouden, hebben geen reden voor onrust.
Voor hen verandert er niets.’
Zowel Romĳn als Wiegersma roepen daarom
op om als collectief het verstand te gebruiken en de behaalde resultaten niet overboord te gooien.
Daarnaast kunnen de stĳgende zuivelprĳzen
een negatieve rol spelen. Het is niet voor
niets dat Van Dam het reductiepercentage
voor de laatste periode nog niet bekend heeft
gemaakt. Mochten veehouders weer meer
koeien gaan aanhouden, dan kan het percentage dus omhoog. ‘Ook de heffing per te veel
gehouden dier kan nog stĳgen’, aldus Romĳn. ‘Het doel is echt derogatie behouden
en verlengen.’ l
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