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Nr. Vraag Antwoord Aanvulling NCM 
1 Die extra fosfaatgebruiksruimte. Zit dat nog bij een bepaalde 

groep? melkveehouders of akkerbouwers? 
Het is meer grondsoort gebonden. Op zand blijkt de 
ruimte wat te zijn toegenomen. Het is natuurlijk een 
eenmalige verschuiving, het zegt niets over de absolute 
bemestingsruimte (per hectare). 
 
 
Eurofins Agro maakte een inventarisatie van de gevolgen 
van de nieuwe fosfaatwet voor de grasland, maisland en 
bouwland. : https://www.eurofins-agro.com/nl-
nl/inventarisatie-fosfaatgebruiksruimte 
 

CDM-advies ‘Fosfaatplaatsingsruimte 
bij de gecombineerde indicator voor 
fosfaattoestand’: 
 
https://edepot.wur.nl/538316 
 

2 Zijn de veenweide gebieden gewoon meegenomen? Ja. Op basis van de analyse van eurofins, lijkt dat het 
geval te zijn. 

 

3 Wat is de belangrijkste reden dat de export naar Duitsland 
vanaf 2016 is afgenomen? 

Aanscherping van de regelgeving in Duitsland voor het 
gebruik van dierlijke mest. 
 
En ontwikkeling van de afzetmarkt in Frankrijk. 

 

4 Als je naar circulariteit kijkt zou je het humane deel ook in 
beeld moeten brengen? 

Humane reststromen zijn door ons niet meegenomen. 
Dat gaat, meen ik, om iets van 20 miljoen kg fosfaat dat 
uit de kringloop verdwijnt. 

 

5 Is de verwachting dat de benutting weer gaat toenemen 
gezien de hoge kunstmestprijs? 

Mogelijk gaat de import van dierlijke mest toenemen, 
waardoor de invulling van de gebruiksruimte in NL 
(enigszins) toeneemt. Het aanbod van mest vanuit NL 
daalt. 
 
De kunstmestprijzen gaat vooral over stikstof, deze 
cijfers zijn in fosfaat uitgedrukt omdat zo de 
verwerkingsplicht is uitgedrukt. Voor fosfaat denk ik dat 
een boer of tuinder eerder voor compost e.d. zal kiezen, 
of ervoor kiest de gebruiksruimte niet vol te maken. In de 
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bemesting is bij een aantal boeren ook de 
stikstofgebruiksnorm beperkend voor wat hij aan mest 
mag brengen, dat is ook een reden van de 
onderbenutting. 
 
 

5a “mogelijk gaat de import van dierlijke mest toenemen, 
waardoor de invulling van de gebruiksruimte in NL (enigszins) 
toeneemt” 
 
mijn beeld is dat de toenemende P onderbenutting deels komt 
door toenemende P onderbenutting op derogatiebedrijven; 
stikstof is daar beperkend. dat effect neemt doe door 
afnemende P gehalten in rundermest (en dus afnemende P/N 
ratios in de mest). 

Dat klopt wel, maar we zien ook gewoon minder 
productie 

 

5b “mogelijk gaat de import van dierlijke mest toenemen, 
waardoor de invulling van de gebruiksruimte in NL (enigszins) 
toeneemt” 
 
Wat betekent het dalende aanbod voor de financiële basis 
onder de mestverwerkers? 

Dat ligt eraan. Als in de vrije markt wordt ingekocht, zal 
het zeker van invloed zijn. (lager poorttarief).  Als enkel 
op contract wordt aangevoerd dan is het effect op korte 
termijn minder sterk. 

 

6 En zou je de verbranding van pluimveemest niet moeten 
stoppen?  om zo meer een totaal beeld te krijgen? 

BMC Moerdijk verbrandt pluimveemest voor de energie, 
maar doet dat bij relatief lage temperatuur, juist om de 
nutriënten (m.u.v. N) te behouden als meststof. Deze 
worden volledig geëxporteerd. 

 

7 Waarom is verbranden en vergassen één allocatie? totaal 
verschillende technieken die niets met elkaar van doen heet. 

Mee eens. Deze beide technieken groeperen is wat 
ongelukkig. 

Aandachtspunt nemen we mee voor 
volgend jaar. 

8 In de humane sector is men nu met residuen van 
geneesmiddelen begonnen. kunnen we daar als diersector 
ook niet van profiteren? 

 Rapport: Effluenten van 
Mestverwerkingsinstallaties 
 
Deze studie is uitgevoerd om beter 
zicht te krijgen op de aanwezigheid 
van algemene 
klassieke parameters en 
voorzorgparameters (antibiotica, 



(resistente) bacteriën en virussen) in 
het te 
lozen effluent en op de 
zuiveringsefficiëntie van technieken die 
als Best Beschikbare Technieken 
(BBT) 
of gelijkwaardig beschouwd kunnen 
worden. 
 
https://edepot.wur.nl/543839 
 

9 Zijn de redenen bekend van stoppen vergisters  Bedrijfseconomische redenen. 
10 Op 11 november jl. is een motie aangenomen in de Tweede 

Kamer (Tweeminutendebat Mestbeleid) welke het kabinet 
verzoekt om de definitie van «mest verwerken» zodanig aan te 
passen dat deze aansluit bij de praktijk 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=167a1
e96-2ee6-4389-ad68-
6265c56ff88a&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van
%20der%20Plas%20en%20Van%20Haga%20over%20de%
20definitie%20van%20mestverwerken%20zodanig%20aanp
assen%20dat%20deze%20aansluit%20bij%20de%20praktij
k.pdf 
 
Onderschrijft de inventarisatie van NCM de noodzaak van 
deze motie? 
 

Ik heb de motie gezien. Is helemaal juist en ook in lijn 
met de visie van LNV (contouren toekomstig 
mestbeleid), daarnaast moet mestverwerking bijdragen 
aan lagere emissies. Met oplossingen op verschillende 
regionale schaalniveaus. 

 

11 Dieraantallen gaat dat om dierplaatsen of afgeleverde dieren? Plaatsen (gaat niet om afgeleverde dieren) Vraag betreft overzicht van 
dieraantallen bij verschillende 
scenario’s in de analyse mestbalans 
2030. 

12 Is kunstmest parallel meegenomen? Het kunstmestgebruik zal in deze scenario's fors stijgen, 
vooral bij variant B. 

 

13 de chemiesector heeft voor haar circulaire aanpak fors 
biomassa nodig, aldus de sector. heeft dat nog invloed op de 
mestmarkt? 

 Er zijn in het verleden verschillende 
verkenningen uitgevoerd, waarbij 
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gekeken is naar terugwinning van 
diverse stoffen uit dierlijke mest.  
Veelal zijn is de benodigde technologie 
om de stoffen uit mest te winnen 
complex en duur en komen andere 
biomassastromen eerder in beeld als 
grondstof dan mest. 
 

14 Sommige partijen hebben geinvesteerd in mestverwerking. 
Misschien moet NCM eens gaan nadenken of ze niet met de 
overheden over de reductie van dieren/mest in gesprek 
moeten. Is dit nu redelijk beleid? 

Er bestaat al een twee-sporen beleid. Enerzijds gericht 
op sanering, anderzijds tot verduurzaming van de 
veehouderijbedrijven 

 

15 blijft de chat ook bewaard? kon het niet tegelijk volgen Ja. Wordt gedeeld.  
16  Rapport staat op de website: 

https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/2352/la
ndelijke-rapportage-en-inventarisatie-2021-export-en-
verwerking-dierlijke-mest 
 

 

17  https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/2304/a
nalyse-mestbalans-2030 
 
Analyse mestbalans 2030 
Overheidsplannen rondom stikstof, geuroverlast en 
natuurherstel hebben gevolgen voor de Nederlandse 
landbouw. Het NCM heeft een analyse gemaakt van de 
gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid en de... 
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