
4 
Mestbeleid 

Aan de orde is het tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 
15/09). 

De voorzitter: 
Aan de orde is het tweeminutendebat over het mestbeleid. 
Ik heet de minister van harte welkom en ook de leden. Ik 
geef zo dadelijk de heer Boswijk namens het CDA als eerste 
van de zijde van de Kamer het woord. Op verzoek van 
mevrouw Van der Plas stel ik voor dat zij als tweede spreekt, 
zodat zij het debat eerder kan verlaten en ook een ander 
debat elders in dit huis kan voeren. Zijn de overige leden 
daarmee akkoord? Ja. 

Dan geef ik nu als eerste spreker het woord aan de heer 
Boswijk namens het CDA. Gaat uw gang. 

De heer Boswijk (CDA): 

Dank u wel, voorzitter. Ik dien namens het CDA twee moties 
in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de minister in het commissiedebat 
Mestbeleid van 15 september jongstleden heeft aangegeven 
dat zij openstaat voor alternatieve maatregelen om te vol- 
doen aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn; 

overwegende dat LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, 
Cumela, BO Akkerbouw, NZO en de Rabobank werken aan 
een alternatief plan; 

overwegende dat er aan het einde van het jaar een definitief 
zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn 
(APN) dient te liggen in Brussel; 

overwegende dat het uitvoeren van een planMER of CDM- 
advies voor het alternatieve plan waarschijnlijk niet meer 
realistisch en haalbaar is in de tijd; 

verzoekt de regering om het alternatieve plan van de sector 
met een maatwerkaanpak een volwaardige plek te geven 
in het definitieve zevende actieprogramma, en hierover de 
Tweede Kamer zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 23 
november 2021 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Boswijk en Grinwis. 

Zij krijgt nr. 406 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat deze zomer uitstel is verleend op de ver- 
plichte inzaaidatum van een vanggewas na de maisteelt op 
zand- en lössgronden; 

overwegende dat dit tot veel onzekerheid in de sector heeft 
geleid, omdat uitstelverzoeken eerst getoetst moesten 
worden waardoor besluitvorming op zich liet wachten en 
boeren niet wisten waar zij aan toe waren; 

overwegende dat de in het zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voorgestelde generiek verplichte inzaaidatum 
van een vanggewas op 1 oktober voor bepaalde sectoren 
en regio's tot grote problemen kan leiden; 

verzoekt de regering in het zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn op te nemen dat met ingang van 2022 een 
permanente commissie wordt ingesteld die de weersom- 
standigheden, gewasontwikkeling en de inzaaidatum voor 
vanggewassen proactief gaat volgen en monitoren en de 
minister daar tijdig over gaat adviseren, zodat boeren ruim 
op tijd weten waar zij aan toe zijn en onzekerheid rond uit- 
stelverzoeken en de beoordeling daarvan wordt voorkomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Boswijk en Grinwis. 

Zij krijgt nr. 407 (33037). 

Hartelijk dank. Voordat ik het woord geef aan mevrouw Van 
der Plas, die ondertussen wel naar de katheder toe kan 
lopen, wil ik nog even de Kamer voorleggen dat het lid Van 
Haga ook graag zou willen meedoen aan dit debat. De 
afspraak is: als iemand niet heeft deelgenomen aan het 
commissiedebat, moet de Kamer instemmen met deelname 
aan de plenaire afronding. Is dat akkoord? Ja. Dan wordt 
hij toegevoegd aan de lijst. 

Dan is nu het woord aan mevrouw Van der Plas namens 
BBB. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Dank u wel. Zeer veel dank aan de collega's voor de cou- 
lance. Mooi dat dit zo kan. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de definitie van mestverwerking zoals 
opgenomen in de Meststoffenwet zich richt op het verbran- 
den of exporteren van mest; 

overwegende dat deze definitie niet aansluit bij het daad- 
werkelijk verwerken van mest; 
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overwegende dat mestverwerking zich richt op het maken 
van producten die aansluiten op de behoefte van bodem 
en gewas; 

verzoekt het kabinet om de definitie van "mest verwerken" 
zodanig aan te passen dat deze aansluit bij de praktijk, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Plas en 
Van Haga. 

Zij krijgt nr. 408 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan mestverwerkingsinstallaties geen 
vervangende verwerkingsovereenkomsten worden toege- 
kend; 

overwegende dat mestverwerkingsinstallaties juist de par- 
tijen zijn die de mest verwerken; 

verzoekt het kabinet om te onderzoeken hoe het mogelijk 
gemaakt kan worden om ook aan mestverwerkingsinstalla- 
ties vvo's toe te kennen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Plas en 
Van Haga. 

Zij krijgt nr. 409 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er te weinig bedrijfsopvolgers zijn in de 
landbouw; 

overwegende dat de sector heeft gewerkt aan een alternatief 
spoor voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn; 

overwegende dat door het actieprogramma het bedrijfsre- 
sultaat nog verder onder druk komt te staan; 

constaterende dat de kwalitatieve analyse van Wageningen 
Economic Research over de impact van het actieprogramma 
dit beeld bevestigt; 

verzoekt het kabinet het belang van het effect op het toe- 
komstperspectief voor jonge boeren mee te nemen in de 
overweging over het alternatief van de sector als onderdeel 
van het zevende actieprogramma, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Plas en 
Van Haga. 

Zij krijgt nr. 410 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er al veel inzet is gepleegd in het kader 
van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW); 

overwegende dat deelname aan het DAW vrijwillig maar 
niet vrijblijvend is; 

overwegende dat verregaande maatregelen in het zevende 
actieprogramma Nitraatrichtlijn ondernemers ontmoedigt 
om deel te nemen aan het DAW; 

verzoekt het kabinet om de deelnemers aan de DAW-projec- 
ten een tijdelijke ontheffing te verlenen voor de extra ver- 
plichtingen in het zevende actieprogramma, zodat het DAW 
een eerlijke kans van slagen krijgt en bij kan dragen aan 
het terugdringen van nitraatuitspoeling en aan het behalen 
van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Plas en 
Van Haga. 

Zij krijgt nr. 411 (33037). 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Dank u wel. 

De voorzitter: 
Dank u wel. De volgende spreker van de zijde van de Kamer 
zal de heer De Groot zijn namens ... Nee, de heer Mulder 
— hoe kan ik hem vergeten? — namens de Partij voor de 
Vrijheid. Gaat uw gang, meneer Mulder. 

De heer Edgar Mulder (PVV): 

Dank u. De minister van Landbouw heeft de afgelopen 
weken alle debatten afgezegd, want ze moest formeren. 
Volgens mij is er geen beter bewijs dat er bijvoorbeeld geen 
stikstofcrisis is. Als je echt gelooft dat het einde nabij is, ga 
je niet je druk lopen maken om je eigen baantje, maar dan 
ga je de wereld redden. Maar dat is dus niet nodig, want 
er is geen stikstofprobleem. 

Hetzelfde geldt eigenlijk voor nitraat. Ook hierover is geen 
fatsoenlijke discussie geweest. Dat is een grove schande, 
want de plannen zijn zo ingrijpend dat we die beter zouden 
moeten behandelen. 
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Voorzitter. Zoals de plannen er nu voor staan, zal dit actie- 
programma leiden tot talloze faillissementen in de agrari- 
sche sector, en dat volledig onnodig. De waterkwaliteit in 
Nederland is over het algemeen hartstikke goed. Het is 
totaal onzinnig om de kwaliteit na te streven van een Zwit- 
sers bergdorpje. 

Deze minister geeft niets om boeren. Dat blijkt ook nog eens 
uit haar antwoord op onze vraag of er een ondergrens is 
voor het aantal hectares dat in Nederland beschikbaar moet 
blijven voor de landbouw. Het antwoord van de minister is 
dat er voor niet-duurzame landbouw per definitie geen 
toekomst is. Zij bepaalt natuurlijk wat duurzaam is en dat 
is doodeng. De Kamer moet haar stoppen. Vandaar de 
volgende motie. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering het mestbeleid niet verder te verzwa- 
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Edgar Mulder. 

Zij krijgt nr. 412 (33037). 

Dank u wel. De volgende spreker van de zijde van de Kamer 
is de heer De Groot, die namens D66 zal spreken. 

De heer Tjeerd de Groot (D66): 

Voorzitter. Geen moties, maar wel een dringende oproep 
over het actieprogramma, want dat mag er niet toe leiden 
dat boeren gaan intensiveren. Helaas is het zo dat er nu 
toch een aantal zaken in de biologische landbouw dreigen 
te sluipen waardoor ongewild intensivering van de produc- 
tie zou kunnen optreden. We komen daar als Kamer nog 
over te spreken, maar ik zou de minister toch het volgende 
willen vragen. 

Het uitgangspunt van de regelgeving voor de biologische 
landbouw is gemiddeld genomen een lagere nitraatuitspoe- 
ling, een lager stikstofverlies en een betere kwaliteit van de 
bodem. Is de minister het met D66 eens dat de maatregelen 
niet mogen leiden tot een prikkel voor biologische boeren 
om intensiever te gaan telen? Welke mogelijkheden heeft 
zij om met een eigen spoor voor de biologische landbouw 
te komen waarbij de lagere milieu-impact van biologische 
landbouw goed wordt meegenomen in de middelvoorschrif- 
ten? Het zou fijn zijn als we daar vandaag antwoord op 
krijgen of in ieder geval voor het debat dat we gaan voeren. 

Dank u wel. 

De voorzitter: 
U ook bedankt. De volgende spreker zal de heer Bisschop 
zijn namens de SGP. Gaat uw gang. 

De heer Bisschop (SGP): 

Voorzitter, dank u wel. Ik heb een viertal moties. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering de maatregel om op zand- en löss- 
grond voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien dan wel 
te kiezen voor wintergraan als hoofdteelt niet generiek te 
verplichten, maar te beperken tot grondwaterbeschermings- 
gebieden met waterkwaliteitsproblemen, de maatregel 
verder mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak, en de 
inzaaidatum af te stemmen op de regionale en klimatologi- 
sche omstandigheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Bisschop, Van der 
Plas en Eppink. 

Zij krijgt nr. 413 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering de voorgestelde eis van minimaal 60 
tot 70% rustgewassen en 50% permanent grasland bij 
graasdierbedrijven in overleg met betrokken sectoren ten- 
minste zo vorm te geven dat recht wordt gedaan aan de 
lastige positie van gemengde bedrijven en bedrijven in de 
vleesveehouderij en ervoor te zorgen dat het zevende 
actieprogramma Nitraatrichtlijn hier ruimte voor biedt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Bisschop, Van der 
Plas en Eppink. 

Zij krijgt nr. 414 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat verschillende maatregelen in het ontwerp 
zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals de verplichte 
rotatie met rustgewassen, ook toegepast zouden worden 
in gebieden waar de waterkwaliteitsproblemen beperkt zijn 
dan wel waar de betreffende maatregel weinig effect zal 
hebben; 
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verzoekt de regering in het actieprogramma ten minste op 
te nemen dat maatregelen zo veel mogelijk gericht worden 
op de gebieden waar serieuze waterkwaliteitsproblemen 
zijn en waar deze maatregelen doeltreffend zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Bisschop, Van der 
Plas en Eppink. 

Zij krijgt nr. 415 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering voorstelt om de teeltvrije 
zones bij waterlopen, zoals nu opgenomen in het Activitei- 
tenbesluit, te verbreden; 

verzoekt de regering deze maatregel niet generiek op te 
leggen, maar waterschappen de mogelijkheid te geven deze 
teeltvrije zones in te voeren waar dat echt nodig en effectief 
is en precisiebemesting geen goed alternatief is, en ervoor 
te zorgen dat in deze zones ruimte geboden wordt voor de 
teelt van specifieke gewassen die bijdragen aan milieu en 
biodiversiteit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Bisschop, Van der 
Plas en Eppink. 

Zij krijgt nr. 416 (33037). 

De heer Bisschop (SGP): 

Dank u wel. 

De voorzitter: 
U ook bedankt. De volgende spreker zal de heer Grinwis 
zijn, die namens de ChristenUnie het woord zal voeren. 
Gaat uw gang. 

De heer Grinwis (ChristenUnie): 

Voorzitter, dank u wel. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in het ontwerp zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn is opgenomen dat op alle landbouwgronden 
in Nederland een verplichte rotatie met rustgewassen moet 

plaatsvinden met een frequentie van eens in de vier jaar 
vanaf 2023 en eens in de drie jaar vanaf 2027; 

overwegende dat de nitraatconcentratie onder klei- en 
veengronden gemiddeld ruim onder de norm uit de 
Nitraatrichtlijn van 50 mg per liter ligt; 

verzoekt de regering klei- en veengronden uit te zonderen 
van de verplichte rotatie met rustgewassen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis en Boswijk. 

Zij krijgt nr. 417 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in het zevende actieprogramma Nitraat- 
richtlijn staat dat per 01-01-2023 de stikstofgebruiksnorm 
vervalt voor groenbemesters die niet als hoofdteelt geteeld 
worden op alle grondensoorten; 

overwegende dat een kleine toevoeging van stikstof aan 
een groenbemester vaak nodig is om te kunnen groeien en 
daarmee ook om zijn functie als vanggewas voor nutriënten 
te kunnen vervullen en de bodemkwaliteit en -vruchtbaar- 
heid te verbeteren, in heel Nederland, maar zeker in het 
noordelijk kustgebied; 

verzoekt de regering het schrappen van de stikstofgebruik- 
snorm voor groenbemesters nog eens zorgvuldig tegen 
het licht te houden, en in ieder geval een stikstofgebruiks- 
norm te behouden voor groenbemesters die voor septem- 
ber worden ingezaaid na graan- en graszaadgewassen en 
koolzaad, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis, Boswijk, 
Van der Plas en Van Haga. 

Zij krijgt nr. 418 (33037). 

De heer Grinwis (ChristenUnie): 

De laatste en langste motie gaat over 1 oktober. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het ontwerp zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn voorschrijft dat in 2023 op 60% en in 2027 
op 100% van alle zand- en lössgronden uiterlijk op 1 oktober 
een vanggewas moet zijn ingezaaid; 
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overwegende dat dit grote problemen met zich meebrengt 
voor de teelt, gezondheid, oogst(logistiek) en bewaarbaar- 
heid van gewassen als (zetmeel)aardappels en suikerbieten, 
die doorgroeien én nutriënten opnemen tot later in het 
najaar; 

overwegende dat er bovendien alternatieve maatregelen 
denkbaar zijn om het risico op nitraatuitspoeling naar het 
grondwater te verkleinen, zoals precisiebemesting, het 
beperken van bemesting in het najaar met dunne fractie op 
zand en löss en het verkorten van de periode tussen 
bemesting en inzaai van het hoofdgewas in het voorjaar; 

overwegende dat in het ontwerp zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn is opgenomen dat winterteelten worden 
uitgezonderd van genoemde verplichting, maar dat niet is 
gedefinieerd wat onder winterteelten wordt verstaan; 

verzoekt de regering in het definitieve zevende actiepro- 
gramma Nitraatrichtlijn op te nemen dat onder winterteelten 
in ieder geval vallen: alle meerjarige teelten, wintergroenten 
(winterkolen en winterprei), suikerbieten en bloembollen 
die 's winters in de grond zitten; 

verzoekt de regering zetmeelaardappelen, en zo nodig 
andere gewassen (denk aan cichorei en winterpeen), uit te 
zonderen van de verplichte inzaai van een vanggewas per 
1 oktober indien de verminderde nutriëntenopname door 
het vroeger oogsten van het gewas niet opweegt tegen het 
opnemen van nutriënten door het vanggewas en/of alterna- 
tieve bemestingsmaatregelen voldoende effectief zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis en Van 
Campen. 

Zij krijgt nr. 419 (33037). 

Dit was een bijzonder lange motie. Wilt u nog even blijven 
staan? Mevrouw Van der Plas heeft nog een interruptie 
voor u. Misschien wil ze vragen wat er precies in de laatste 
motie stond, maar dat weet ik niet. Mevrouw Van der Plas, 
gaat uw gang. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een boek schreef 
tijdens een tweeminutendebat. Een historisch moment! Ik 
had nog een vraag over de motie over groenbemesters. 
Wybren van Haga en ikzelf hebben een soortgelijke motie, 
dus wij zouden de motie graag willen meetekenen, als dat 
van de heer Grinwis mag. 

De heer Grinwis (ChristenUnie): 

Zeker. Die vraag beantwoord ik graag positief. Bij dezen is 
de motie over de gebruiksnorm voor groenbemesters mede 
ingediend door collega Boswijk, collega Van der Plas en 
collega Van Haga. 

De voorzitter: 
Dat is de motie op stuk nr. 417. Dank u wel. 

De volgende spreker van de zijde van de Kamer is mevrouw 
Vestering namens de Partij voor de Dieren. Gaat uw gang. 

Mevrouw Vestering (PvdD): 

Voorzitter. Gisteren hebben wij een bericht ontvangen 
waaruit blijkt dat dankzij de slechte planning van de 
demissionaire minister, de missionaire Kamer geen goed 
debat kan voeren over het definitieve zevende actiepro- 
gramma Nitraatrichtlijn. Dat vind ik echt een probleem. Ik 
hoor graag van de minister hoe dit opgelost kan worden. 

Voorzitter. De stikstofcrisis, waar Nederland nog steeds in 
verkeert, is voornamelijk een mestprobleem. We hebben 
in Nederland veel te veel dieren in de veehouderij en daar- 
door veel te veel mest. Het zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn zou de schade die mest veroorzaakt, moeten 
inperken, maar pakt de oorzaak, de enorme hoeveelheid 
mest en de enorme hoeveelheid dieren, niet aan. Dat bete- 
kent dat vooral de mensen die mest uitrijden, de akkerbou- 
wers, te maken krijgen met strengere regels. En dan halen 
we aan het einde van het zevende actieprogramma nog 
altijd de waterkwaliteitsdoelen niet. Dat is geen serieuze 
poging om het mestprobleem op te lossen en daarom dien 
ik de volgende twee moties in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening dat de stikstofcrisis en de ondermaatse water- 
kwaliteit dringende redenen zijn om minder mest te produ- 
ceren en uit te rijden; 

constaterende dat de minister heeft uitgesproken dat boeren 
er in hun bemestingsplan rekening mee moeten houden 
dat de derogatie mogelijk niet wordt verkregen; 

overwegende dat het niet verkrijgen en daarmee het niet 
aanvragen van de derogatie bijdraagt aan herstel van 
bodem- en waterkwaliteit; 

verzoekt de regering om de aanvraag voor derogatie op de 
Nitraatrichtlijn in te trekken en passende maatregelen te 
treffen om de consequenties hiervan op te vangen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Vestering. 

Zij krijgt nr. 420 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 
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constaterende dat Nederland de doelen voor de Europese 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water niet haalt, onder 
andere door overbemesting; 

constaterende dat het aanscherpen van de bemestingsnor- 
men, die stellen hoeveel mest uitgereden mag worden op 
het land, desondanks geen onderdeel vormt van het 
zevende actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn, maar dat 
boeren wel geconfronteerd worden met vele andere regels; 

verzoekt de regering de bemestingsnormen voor dierlijke 
mest en kunstmest aan te scherpen als onderdeel van het 
zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, met als doel de 
waterkwaliteitsdoelen uiterlijk te halen in 2025, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Vestering. 

Zij krijgt nr. 421 (33037). 

Hartelijk dank. De volgende spreker van de zijde van de 
Kamer is de heer Van Campen, die namens de VVD gaat 
spreken. 

Voor de stenografische dienst vermeld ik nog even dat de 
motie die nu is medeondertekend door mevrouw Van der 
Plas en de heer Van Haga, de motie op stuk nr. 418 is en 
niet de motie op stuk nr. 417. 

De heer Van Campen (VVD): 

Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee moties. De eerste gaat 
over het voornemen tot het verplichten van bufferstroken. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet in het zevende actiepro- 
gramma voornemens is om bredere integrale bufferstroken 
te verplichten; 

constaterende dat deze bufferstroken niet meetellen in de 
mestplaatsingsruimte en daarom ook niet mogen worden 
bemest; 

overwegende dat de oppervlaktewaterkwaliteit en opgave 
per gebied verschillen, waardoor maatwerk nodig is, terwijl 
het kabinet generieke maatregelen voorstelt; 

van mening dat het onwenselijk is dat deze verplichting 
van bufferstroken boeren onnodig in de portemonnee raakt, 
omdat dit ten koste gaat van het gebruik van landbouw- 
grond; 

verzoekt de regering te borgen dat bufferstroken alleen 
kunnen worden voorgeschreven in gebieden waar de 
effectiviteit hiervan aangetoond en noodzakelijk is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Campen en 
Boswijk. 

Zij krijgt nr. 422 (33037). 

De heer Van Campen (VVD): 

De tweede motie gaat over precisielandbouw een plek 
geven. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de sector een alternatief plan heeft 
opgesteld waarbij ondernemers een keuzemogelijkheid 
krijgen voor hetzij generiek beleid, dan wel maatwerkbeleid; 

constaterende dat precisielandbouw momenteel niet wordt 
beloond in het voorgestelde zevende actieprogramma; 

overwegende dat veel boeren fors investeren in het verbe- 
teren van technieken met precisielandbouw om te komen 
tot het behalen van de doelen met betrekking tot de grond- 
en waterkwaliteit; 

overwegende dat de maatregelen en de achterliggende 
doelen in het actieprogramma voor veel akkerbouwers 
onverwachts kwamen; 

verzoekt de regering in het zevende actieprogramma zo 
veel mogelijk ruimte te geven voor invoering van een 
geborgde maatwerkaanpak op basis van onder meer doel- 
voorschriften, waarbij de kansen van precisielandbouw 
benut kunnen worden, en deze aanpak in ieder geval in het 
achtste actieprogramma te borgen; 

verzoekt de regering samen met de sector te werken aan 
draagvlak voor de ambitie om te voldoen aan de verplich- 
ting van de Nitraatrichtlijn, zowel bij de veehouderij als bij 
de akkerbouw, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Campen, 
Grinwis en Bisschop. 

Zij krijgt nr. 423 (33037). 

U ook bedankt voor uw inbreng. De volgende spreker zal 
de heer Thijssen zijn namens de Partij van de Arbeid. 

De heer Thijssen (PvdA): 

Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee punten vooraf. Eentje 
gaat over waar we nu staan in dit hele landbouwdossier. 
Ik had twijfels of ik hier überhaupt heen moest komen, want 
ik dacht: we hebben nu een tweeminutendebat en we heb- 
ben dadelijk een tweeminutendebat, en dat gaat de proble- 
men van de landbouwsector niet oplossen. Ondertussen 
gaan we wel weer allerlei regels en wetten bedenken voor 
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de boeren, die daardoor nog meer gek worden van de hele 
regelbrij die uit Den Haag komt. We weten dat de forme- 
rende partijen nu bezig zijn om nog veel harder in te grijpen 
in de landbouwsector. 

Sinds maart zijn we een missionaire Kamer, en het is ons 
niet gelukt om dit probleem gewoon op te lossen en duide- 
lijkheid te geven aan de sector, en het natuurprobleem op 
te lossen. Ondertussen hoor ik nu wel allemaal partijen 
weer moties indienen om het voorgestelde beleid, dat niet 
genoeg is, te verzwakken. We zijn onszelf en de boeren 
helemaal gek aan het maken. Ik kijk toch echt vooral naar 
de formerende partijen, die dit al acht maanden volhouden 
en die dit bestuur, dat volgens mij heel slecht is, dus door 
laten gaan. Daarom gaat mijn eerste motie erover of we 
het eigenlijk wel eens zijn met de doelen die we hebben 
afgesproken in Europa, of dat we het weer op de rechter 
laten aankomen, zoals bij klimaat en stikstof. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat zowel de Commissie van Deskundigen 
Meststoffenwet als de milieueffectrapportage stellen dat 
de doelen voor de Kaderrichtlijn Water in 2027 naar ver- 
wachting niet gehaald worden; 

overwegende dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water 
leidend behoren te zijn voor het actieprogramma Nitraat- 
richtlijn; 

spreekt uit dat het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 
moet leiden tot het halen van de doelen van de Kaderricht- 
lijn Water in 2027, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Thijssen en Bro- 
met. 

Zij krijgt nr. 424 (33037). 

De heer Thijssen (PvdA): 

Dan heb ik nog een andere motie samen met collega Bro- 
met. Ik had ook namens haar het debat gedaan. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het zevende actieprogramma Nitraatricht- 
lijn voorstelt brede bufferstroken langs sloten en watergan- 
gen in te stellen; 

constaterende dat dit voor grondbezitters soms kan beteke- 
nen dat ze delen van hun landbouwareaal minder intensief 
kunnen bemesten, het daardoor aantrekkelijker kan zijn de 

sloten te dichten en dit een onwenselijk gevolg van het 
actieplan is; 

verzoekt de regering de regelgeving zo in te richten dat het 
dempen van sloten niet leidt tot afname van het natuurlijk 
beheerde areaal, meer bemesting of afname van het aantal 
kilometers oever, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Thijssen en Bro- 
met. 

Zij krijgt nr. 425 (33037). 

Dank u wel. Tot slot is van de zijde van de Kamer het woord 
aan de heer Van Haga, die namens zijn groep zal spreken. 
Gaat uw gang. 

De heer Van Haga (Groep Van Haga): 

Voorzitter. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat mestexport belemmerd wordt door 
extreem bureaucratische regelgeving; 

constaterende dat in de omliggende landen Duitsland, 
België en Frankrijk de akkerbouwgebieden schreeuwen om 
mest; 

overwegende dat mestsolidariteit de Europese samenwer- 
king kan bevorderen; 

verzoekt het kabinet mestexport te bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Haga en Van 
der Plas. 

Zij krijgt nr. 426 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de woestijnen van Spanje en bergen in 
Oostenrijk minder oogsten opbrengen dan de vruchtbare 
delta van Nederland; 

overwegende dat in een vruchtbare delta derogatie vanzelf- 
sprekend zou moeten zijn; 
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constaterende dat mestregelgeving de goede landbouw- 
praktijk belemmert; 

verzoekt het kabinet mestwetgeving te baseren op een 
afrekenbare stoffenbalans, vergelijkbaar met het vroegere 
MINAS, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Haga en Van 
der Plas. 

Zij krijgt nr. 427 (33037). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de economische impact van het zevende 
actieprogramma Nitraatrichtlijn voor loonwerkers niet in 
beeld is gebracht; 

verzoekt het kabinet om alsnog een economische impact- 
analyse te maken van de gevolgen van de maatregelen in 
het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor loonwer- 
kers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Haga en Van 
der Plas. 

Zij krijgt nr. 428 (33037). 

Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 
de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Volgens mijn 
administratie zijn er 25 moties ingediend. De minister moet 
daar even naar kijken. Ik stel voor dat we in ieder geval voor 
tien minuten schorsen. 

De vergadering wordt van 10.39 uur tot 10.52 uur geschorst. 

De voorzitter: 
Aan de orde is de voortzetting van het tweeminutendebat 
over het mestbeleid. We zijn toe aan de termijn van de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ik 
geef haar het woord. Gaat uw gang. 

Minister Schouten: 

Dank u wel, voorzitter. En dank voor het vele meedenken 
vanuit de Kamer op dit toch ook echt belangrijke onderwerp; 
dat wil ik ook onderstrepen. Er zijn veel moties ingediend. 
Ik ga dus maar gelijk over tot de moties. De vragen die 
gesteld zijn, doe ik aan het eind; dan weet u de volgorde. 

Eerst de motie van de heer Boswijk op stuk nr. 406 over het 
alternatieve plan van de sector. Laat ik zeggen dat ik blij 
ben dat de sector ook actief meedenkt om te kijken hoe we 

de waterkwaliteit verder kunnen verbeteren. Op dit moment 
is dat nog niet zo ver uitgewerkt dat het als een volwaardig 
alternatief in het zevende AP kan worden opgenomen. Er 
zijn nog wat vragen over uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid 
en controleerbaarheid. Ik ben wel voornemens om te kijken 
hoe we dat traject de komende periode gezamenlijk verder 
kunnen uitwerken. Daarbij gaan we ook duidelijk een 
moment creëren om te zien of het gaat werken of niet. Als 
dat ook de strekking van de motie is, kan ik deze oordeel 
Kamer geven, op één punt na. Er staat als datum "uiterlijk 
23 november" in. Omdat ik net heb uitgelegd dat we echt 
nog wel wat verder moeten gaan uitwerken en dergelijke, 
kan ik voor die datum van 23 november nog niet zo heel 
veel meer zeggen, omdat er echt nog veel vragen uitgewerkt 
moeten worden. Als het plan als alternatief voor de maat- 
regelen zou moeten ingaan op die datum van 23 november 
… Ik zal de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de 
stand van zaken, maar die datum is net een beetje te hard. 
Als daar niet zo aan gehangen wordt, kan ik deze motie 
oordeel Kamer geven. 

De voorzitter: 
Is dat akkoord? Ik zie de heer Boswijk knikken. Met die 
interpretatie krijgt de motie oordeel Kamer. 

De voorzitter: 
De motie-Boswijk/Grinwis (33037, nr. 406) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de minister in het commissiedebat 
Mestbeleid van 15 september jongstleden heeft aangegeven 
dat zij openstaat voor alternatieve maatregelen om te vol- 
doen aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn; 

overwegende dat LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, 
Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank werken aan een 
alternatief plan; 

overwegende dat er aan het einde van het jaar een definitief 
zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn 
(APN) dient te liggen in Brussel; 

overwegende dat het uitvoeren van een PlanMER of CDM- 
advies voor het alternatieve plan waarschijnlijk niet meer 
realistisch en haalbaar is in de tijd; 

verzoekt de regering om het alternatieve plan van de sector 
met een maatwerkaanpak een volwaardige plek te geven 
in het definitieve zevende APN en hierover de Tweede 
Kamer zo snel als mogelijk te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 429, was nr. 406 (33037). 
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Minister Schouten: 

Ja. Dan de motie op stuk nr. 407. Net tegen de datum van 
1 oktober ontstaat er natuurlijk heel veel reuring: lukt het 
of lukt het niet? Ik vind het voorstel dat de heer Boswijk hier 
doet, een goed voorstel. Ik zal inderdaad kijken hoe ik een 
commissie kan instellen die mij of mijn ambtsopvolger tijdig 
informeert over hoe het ervoor staat. Ik kan deze motie dus 
oordeel Kamer geven. 

Dan de motie op stuk nr. 408 van mevrouw Van der Plas. 
We zijn in de herziening van het mestbeleid ook bezig met 
kijken naar de definities. In die zin zal ik, als deze motie 
wordt aangenomen, dus ook het punt van de definitie 
meenemen in de verdere uitwerking van de herziening van 
het mestbeleid. Ik kan deze motie dus oordeel Kamer geven. 

Voor de motie op stuk nr. 409 geldt hetzelfde. Het zoge- 
noemde spoor 2 in de herziening van het mestbeleid is iets 
waarin ook dit meegenomen kan gaan worden. Ik kan ook 
deze motie dus oordeel Kamer geven. 

Dan de motie op stuk nr. 410. Zoals net gezegd wordt er 
hard gewerkt aan een alternatief plan. Ik weet niet of dat 
helemaal gaat lukken, maar we zijn in ieder geval goed 
bezig met kijken wat daar wel kan. Het lijkt me prima om 
in die discussies ook het perspectief van de jonge boeren 
mee te nemen. Ik kan deze motie dus oordeel Kamer geven. 

De motie op stuk nr. 411 moet ik ontraden, want DAW is 
een vrijwillig traject. Waar we nu over spreken, zijn 
natuurlijk ook echt meer verplichtende maatregelen. Als de 
verplichtende maatregelen helemaal moeten worden ver- 
vangen door een vrijwillig traject, weten we niet of dat ook 
tot het doelbereik leidt dat we voor ogen hebben. Ik moet 
deze motie dus ontraden. 

De motie van de heer Mulder op stuk nr. 412 moet ik ontra- 
den. De waterkwaliteit is van groot belang en we moeten 
ons ook houden aan de doelen van de Nitraatrichtlijn. Water 
is voor iedereen van groot belang en daar moeten we alle- 
maal onze bijdrage aan leveren. Ik moet deze motie dus 
ontraden. Ook als we de derogatie nog willen behouden — 
daar hoor ik de heer Mulder ook altijd over zeggen dat hij 
dat heel belangrijk vind — dan zullen we moeten laten zien 
hoe we die waterkwaliteit verbeteren. 

Dan de motie van de heer Bisschop over de gemengde 
bedrijven. Ook ik zie die problematiek bij de gemengde 
bedrijven en ook bij de vleesveebedrijven. We zoeken 
daarvoor ook een oplossing. Dat doen we in samenhang 
met het zogenaamde spoor 1 van het toekomstig mestbe- 
leid. Dat gaat over de grondgebonden melk- en zoogkoei- 
enhouderij. Ik kan deze motie oordeel Kamer geven. 

Dan de tiende motie. 

De voorzitter: 
De negende. 

Minister Schouten: 

Even kijken, hoor. Heb ik er eentje gemist? O, ik heb de 
achtste motie gemist. Wacht even, voorzitter. 

De voorzitter: 
O, acht, sorry, ja. 

Minister Schouten: 

Ja, excuus. 

De voorzitter: 
Over zand- en lössgronden. 

Minister Schouten: 

Ja. We gaan even terug, want ik heb net een appreciatie 
gegeven van de negende motie, op stuk nr. 414. Ik ga nu 
terug naar de achtste motie, dus de motie op stuk nr. 413. 
Excuses voor de verwarring. 

De motie-Bisschop c.s. op stuk nr. 413 verzoekt de regering 
om helemaal niet generiek te verplichten, maar dat te 
beperken tot grondwaterbeschermingsgebieden. Dat is wel 
een behoorlijke inperking; laat ik het zo zeggen. Zo meteen 
komen er nog wat moties van, ik meen, de heer Van Cam- 
pen en de heer Grinwis, die raken aan dit onderwerp maar 
die net wat nader gespecificeerd zijn. Dit is wel echt een 
hele erge inperking, tot alleen maar grondwaterbescher- 
mingsgebieden. Er zijn helaas op meer plekken in het land 
problemen met de waterkwaliteit, dus deze motie is te eng 
geformuleerd. Daarom moet ik haar ontraden. 

Van de motie-Bisschop c.s. op stuk nr. 414 heb ik zonet mijn 
appreciatie gegeven. 

Dan de motie-Bisschop c.s. op stuk nr. 415. Die raakt ook 
weer net aan de moties op de stukken nrs. 417 en 423; ik 
heb net even zitten kijken. Het is een soort mix daarvan, 
waarbij de heer Bisschop zijn motie vrij algemeen heeft 
geformuleerd en de moties op de stukken nrs. 417 en 423 
net wat beter zijn ingevuld. Die zijn wat nader gespecifi- 
ceerd. Deze motie is dus net te generiek geformuleerd, al 
snap ik de strekking ervan wel. Misschien is het een idee, 
maar dat laat ik uiteraard aan de indieners van de verschil- 
lende moties, om te kijken of er bijvoorbeeld een onderte- 
kening kan plaatsvinden van de moties op de stukken nrs. 
417 en 423, die wel de strekking hebben van de motie van 
de heer Bisschop, maar die net wat beter ingevuld zijn. 
Want zijn motie is nu net te algemeen geformuleerd. 
Daarom moet ik deze motie ontraden. Maar u heeft gehoord 
wat ik heb gezegd over de strekking ervan. 

Dan de motie-Bisschop c.s. op stuk nr. 416. We hebben 
natuurlijk eerder gezegd dat de maatregel wordt ingevoerd 
tenzij de waterschappen zeggen: hier is eigenlijk niet zo 
veel aan de hand. De heer Bisschop draait 'm eigenlijk om. 
Hij zegt: de maatregel wordt niet ingevoerd, tenzij de 
waterschappen zeggen dat het wel moet gebeuren. Daar- 
mee leggen we wel een hele grote last bij de waterschappen 
neer. Bovendien moeten wij ook met het actieprogramma 
naar Brussel toe, ook in het kader van de derogatie, en dan 
is dit gewoon te algemeen en te vrijblijvend geformuleerd. 
Daarom moet ik deze motie ontraden. 

Dan kom ik bij de motie-Grinwis/Boswijk op stuk nr. 417. Ik 
was blij dat de heer Grinwis af en toe even ademhaalde 
tijdens het voorlezen van de motie, want ik begon me wat 
zorgen te maken. Dit is dus een van de moties waar ik het 
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zonet over had en die specifieker ingevuld zijn wat betreft 
de punten waarop je zou kunnen kijken hoe je meer ruimte 
kunt geven dan nu in het concept-AP is opgenomen. Ik kan 
deze motie oordeel Kamer geven. 

Dan de motie-Grinwis c.s. op stuk nr. 418, over de groenbe- 
mesters. Die worden natuurlijk ingezaaid, en als ze niet 
bemest worden, verlaagt dat ook het risico op nitraatspoe- 
ling. In sommige gevallen kan het zo zijn dat een lichte 
bemesting nodig is om het vanggewas even goed van start 
te krijgen. Dat is ook weer goed, want dan verbeteren de 
doorworteling, de organischestofopbouw en de mogelijke 
aaltjeswerkende eigenschappen. Dan kan het dus ook juist 
een goed effect hebben, maar dat moet dan wel heel speci- 
fiek zijn bij de toepassing op vlinderbloemige vanggewas- 
sen. Daar wil ik wel echt duidelijkheid over bieden: het is 
niet algemeen, maar echt bij dit soort vanggewassen. Want 
daar kan het inderdaad helpen. Als ik die motie zo mag 
interpreteren dat dit gaat om niet-vlinderbloemige groen- 
bemesters na graszaden of granen, dan kan ik de motie 
oordeel Kamer geven, maar dan wel echt met die specifice- 
ring. Anders wordt het te algemeen. 

De heer Grinwis (ChristenUnie): 

Voorzitter, dat is akkoord. Ik had het er niet meer bij 
geschreven, omdat de motie dan nog langer zou worden. 

Minister Schouten: 

Oké. Dan is het goed. Dan interpreteer ik de motie zo dat 
het gaat om niet-vlinderbloemige groenbemesters na 
graszaden of granen. Ik kan de motie daarmee oordeel 
Kamer geven. 

De motie op stuk nr. 419 gaat over de verplichte inzaai van 
een vanggewas per 1 oktober. Ik heb al opgenomen dat de 
wintergewassen uitgezonderd zijn van de verplichte inzaai. 
De heer Grinwis noemt nu een aantal teelten op. Ik wil graag 
de CDM, de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, 
vragen om hierover nader advies uit te brengen, zodat we 
de lijst ook definitief vast kunnen stellen. Als ik op deze 
manier met deze motie om kan gaan, dus dat ik goed lees 
wat er staat, maar dat ik ook wel gewoon de CDM om advies 
kan vragen en de lijst dan definitief kan vaststellen, kan ik 
de motie oordeel Kamer geven. 

Dan vraagt mevrouw Vestering in haar motie op stuk nr. 
420 om de derogatie niet aan te vragen. Ik heb eerder al 
gezegd dat ik dat wel van plan ben en dat we daar het traject 
voor hebben ingezet. Deze motie moet ik dus ontraden. 

De motie op stuk nr. 421 vraagt om de bemestingsnormen 
aan te scherpen. We hebben de bemestingsnormen de 
afgelopen jaren steeds aangescherpt. Wij zien nu dat er 
specifiek maatregelen nodig zijn ten aanzien van oppervlak- 
tewater en grondwater. Dat doen we in het zevende actie- 
programma en daarom ontraad ik deze motie. 

Dan kom ik op de motie op stuk nr. 422. Ik heb al gezegd 
dat we de leidraad zullen opstellen op basis waarvan de 
waterbeheerders kunnen bepalen in welke gebieden de 
huidige teeltvrije zones volstaan. De huidige oppervlakte- 
waterkwaliteit is het uitgangspunt bij de toepassing van de 
leidraad. Daarom kan ik deze motie oordeel Kamer geven. 

De motie op stuk nr. 423 gaat over precisielandbouw. We 
zijn aan de slag met de alternatieven. Ik vind het echt van 
groot belang om te kijken hoever we daarmee kunnen 
komen en om te blijven werken aan het draagvlak. De heer 
Van Campen zegt terecht dat dit een belangrijk punt is, 
eventueel ook voor een achtste actieprogramma. Waar er 
mogelijkheden zijn voor precisielandbouw en maatwerk zal 
ik die vanzelfsprekend goed bekijken en beoordelen. Ik kan 
deze motie dus oordeel Kamer geven. 

De motie op stuk nr. 424 is een spreekt-uitmotie, dus die 
mag u zelf beoordelen. 

De motie op stuk nr. 425 gaat over de sloten die momenteel 
langs de percelen liggen. Die hebben vaak een belangrijke 
functie in de watervoering. Als boeren die zomaar dempen 
heeft dat ook nadelige gevolgen. We zien op dit moment 
ook niet dat men tot overmatig dempen van de bufferstro- 
ken overgaat. Ik denk dat het best wel moeilijk wordt om 
dit in regelgeving te vervatten, dus ik moet deze motie 
ontraden. Maar ik zeg wel toe dat ik met de waterschappen 
in gesprek ga over wat zij precies zien in de praktijk. Mocht 
zich dit voordoen, dan zal ik bekijken wat daaraan kan 
gebeuren. Dat vereist ... Het gaat echt om specifieke situa- 
ties en het is best lastig om dat in generieke regelgeving 
op te nemen. 

Mevrouw Bromet (GroenLinks): 

Ik zou graag toestemming willen vragen om iets te mogen 
vragen. 

De voorzitter: 
U had zich inderdaad niet ingeschreven, omdat u niet had 
meegedaan aan het debat. Maar ik zie geknik, dus u kunt 
een vraag stellen aan de minister. 

Mevrouw Bromet (GroenLinks): 

De sloten in het veenweidegebied zijn verweesd. Het 
waterschap zal antwoorden — ik weet dat — dat het water 
altijd wordt gecompenseerd. Maar deze motie is gericht op 
de landschappelijke kwaliteiten. Voor een waterschap maakt 
het niet waar een sloot ligt. Een gemeente bemoeit zich 
daar niet mee. Dit betekent dat er elk jaar sloten gedempt 
worden. Ik zie dat, want ik woon zelf in zo'n gebied. Daar- 
mee is het typisch Hollandse landschap langzaam aan het 
verdwijnen. Datzelfde is in het oosten gebeurd met de 
houtwallen. Daar wil ik voor waarschuwen. Daar is deze 
motie ook op gericht. Het gaat erom dat niemand over de 
sloten gaat. Als je gaat zeggen dat er aan de zijkanten van 
de sloten niet meer bemest mag worden, dan is dat een 
prikkel om de sloot weg te halen. 

Minister Schouten: 

Tegelijkertijd, als we die maatregel niet opnemen, gaat er 
zeker bemest worden langs de slootkanten. Dat willen we 
ook niet. Dat is het dilemma waar we voor staan. Ik heb net 
gezegd: in de regelgeving is het best ingewikkeld om 
daarvoor specifiek iets op te nemen. Dan zou ik die buffer- 
stroken niet meer moeten opnemen. Dat heeft op heel veel 
andere plekken negatieve gevolgen. Maar ik ben wel bereid 
om de waterschappen te vragen: kunt u zicht houden op 
wat daar gebeurt, en als dit soort zaken zich voordoet, wat 
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zou daar dan een passende maatregel voor zijn? Het nu zo 
generiek regelen in de regelgeving, zou betekenen dat ik 
de bufferstroken niet moet gaan instellen. Dat is namelijk 
de grootste prikkel om het te doen. Ik denk dat we om heel 
veel redenen niet willen dat dat niet doorgaat. 

De voorzitter: 
De heer De Groot heeft hier ook een vraag over. Gaat uw 
gang. 

De heer Tjeerd de Groot (D66): 

Bedankt dat ik een vraag mag stellen over een motie die 
door een collega is ingediend. We hebben als Kamer moties 
aangenomen die de minister verzoeken om de monitoring 
van landschapselementen in te richten. Voor een deel is 
dat nodig voor de uitvoering van het Europese landbouw- 
beleid, maar als het goed is, is dat nu klaar en heeft de 
minister zicht op waar de sloten en de bossages liggen. Is 
dat misschien een manier om deze motie uit te voeren? 

Minister Schouten: 

Het is nog niet helemaal klaar. Er wordt nog heel hard aan 
gewerkt. Het is best een klus om voor heel Nederland al die 
landschappelijke elementen in te tekenen. RVO is zeer actief 
bezig om dat met alle partijen goed in beeld te krijgen. Ik 
zou dat moeten nagaan. Ik weet niet of dat daarmee ook 
allemaal in beeld is. Volgens mij zeg ik: ik zal kijken hoe ik 
daar in de praktijk meer zicht op kan krijgen. De motie die 
nu voorligt, vraagt specifiek om de regelgeving. Dat zie ik 
niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, anders dan door 
het terugdraaien van maatregelen die je juist wil hebben. 
Misschien is dit een suggestie, maar ik wil ook aan de 
waterschappen vragen te kijken wat we ertegen kunnen 
doen, als je ziet dat dit gaat gebeuren. Dat is de meest 
praktische handleiding waar ik nu mee op pad kan, volgens 
mij. 

De heer Tjeerd de Groot (D66): 

Dan kan zij oordeel Kamer krijgen. 

Minister Schouten: 

Nee, dat kan niet, want de motie vraagt echt specifiek om 
het aanpassen van regelgeving, en dat gaat niet. Ik zie niet 
hoe. Ik blijf dus bij mijn oordeel. 

De motie op stuk nr. 426 gaat over het bevorderen van 
export. Het is toch mooi dat de Europese samenwerking 
via mestsolidariteit wordt vormgegeven. Daar hebben we 
een nieuw element. Maar wat er in die motie staat, is niet 
helemaal waar, want juist landen als Duitsland en België 
willen onze mest helemaal niet meer. Dat wordt steeds 
minder, omdat zij zelf ook te maken hebben met mestover- 
schotten of strengere regelgeving. Bovendien, wat betreft 
het bevorderen van mestexport: als er een vraag naar is op 
die markten, kunnen die partijen dat prima zelf regelen. Ik 
ontraad deze motie. 

De motie op stuk nr. 427. We zijn aan het kijken hoe we 
weer een afrekenbare stoffenbalans kunnen vormgeven. 
Dat zit meer op het hele stikstofspoor. Hier wordt het 
gekoppeld aan het MINAS. Het MINAS is destijds door het 

Europese Hof afgeschoten, om het populair te zeggen. Het 
mocht niet meer. We zijn aan het kijken hoe een vorm van 
een afrekenbare stoffenbalans er eventueel uit zou kunnen 
zien. Maar nu de mestwetgeving en het zevende AP daarop 
baseren, kan nog niet. Daar zijn we nog niet mee klaar. We 
weten ook nog niet hoe dat er precies uit gaat zien. Ik zou 
deze motie dus moeten ontraden, of de heer Van Haga zou 
de motie kunnen aanhouden tot we meer zicht hebben op 
hoe zo'n eventuele afrekenbare stoffenbalans eruitziet. Maar 
daar zijn we nog even mee bezig. 

De voorzitter: 
Ik geloof dat de heer Van Haga daartoe bereid is. Ik zie dat 
dit het geval is. 

Op verzoek van de heer Van Haga stel ik voor zijn motie 
(33037, nr. 428) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Schouten: 

Dan de motie over een economische impactanalyse voor 
de gevolgen van loonwerkers. Wij hebben veel zienswijzen 
ontvangen bij de consultatie. Die worden nu allemaal ver- 
werkt. Dus ik wil niet nu nog een aparte economische 
impactanalyse maken. Die zienswijzen konden ingediend 
worden en daar kijken we ook naar. 

Dan zijn er nog twee vragen. De eerste is er een van de heer 
De Groot over de biologische landbouw. Hij vraagt of deze 
maatregel niet leidt tot intensivering in de biologische 
landbouw. We weten dat biologische teelt minder milieu- 
impact heeft op de waterkwaliteit. Dus ik vind het zeker niet 
wenselijk dat eventuele maatregelen zouden leiden tot 
intensivering van de biologische landbouw. Er zijn moge- 
lijkheden om biologische teelt uit te zonderen van maatre- 
gelen voor het mestbeleid. Dat gebeurt nu ook al in het 
zesde actieprogramma. Welke dat zijn, zal nog nader moe- 
ten worden uitgezocht, maar dat heeft ook een relatie met 
het GLB. Dus daar zit een dubbeling aan twee kanten in, 
bijvoorbeeld in de conditionaliteit die nu in het GLB is 
opgenomen op een aantal punten. Ook de biologische 
landbouw heeft zienswijzen ingediend bij het zevende 
actieprogramma. Wij kijken er goed naar. Ik hoop dat u ook 
goed gehoord heeft dat het niet mijn wens is dat het leidt 
tot intensivering van de biologische landbouw. Maar zoals 
gezegd, het heeft best wel een sterke samenhang met het 
GLB, want daar zit eigenlijk meer de discussie over de 
conditionaliteiten en waar dit toe leidt. 

De heer Tjeerd de Groot (D66): 

Heel fijn dat de minister dat in samenhang met het NSP wil 
zien. Bij de conditionaliteit was biologische landbouw 
eigenlijk eerst de gouden standaard zodat ze er automatisch 
onder zouden vallen. Is de minister bereid om toch met de 
biologische sector in gesprek te gaan om te kijken of zowel 
naar NSP als naar het zevende actieprogramma kan worden 
nagedacht over een apart spoor? 

Minister Schouten: 

Jazeker. Ik ben ook zeker voornemens om het gesprek te 
voeren met de biologische sector. Dus dat kan ik toezeggen. 
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Ik denk dat het belangrijk is om het gesprek ook met de 
Europese Commissie te voeren. Ik denk dat niemand wil 
dat de biologische landbouw moet gaan intensiveren door 
regels die we maken. Dat is ook het gesprek dat wij willen 
voeren in Europa, want daar zit met name de bottleneck. 

Mevrouw Vestering heeft gevraagd naar de planning. We 
hebben vandaag het debat over de moties. Als het goed is 
wordt er vandaag ook over gestemd, althans dat heb ik 
begrepen. Als ik zicht heb op welke moties al dan niet zijn 
aangenomen, ben ik voornemens om zo snel mogelijk een 
brief naar uw Kamer te sturen zodat ook u kan zien hoe ik 
de aangenomen moties verwerk in het zevende actiepro- 
gramma. Dan is het vervolgens aan uw Kamer om te kijken 
hoe u daarmee omgaat, op welke plek en op welk tijdstip. 
Ik wil er wel op wijzen — dat is niet om dingen te vergoelij- 
ken — dat dit onderwerp heel lang controversieel is ver- 
klaard door de Kamer. Dus het is ook niet zo dat er niet over 
gesproken is omdat ik dat niet wilde; dat is gebeurd omdat 
uw Kamer daarvoor bewust heeft gekozen. 

De voorzitter: 
Mevrouw Vestering wil daarover nog een interruptie 
plaatsen. Dat is ook de laatste, want we moeten door met 
het volgende debat. 

Mevrouw Vestering (PvdD): 

Het lokt zeker wel een reactie uit. Het is zeker zo dat het een 
lange tijd controversieel is verklaard. Tegelijkertijd is 
beloofd dat het actieprogramma voor het zomerreces naar 
de Kamer zou komen, maar dat kwam pas in september. 
Dus vanaf toen hebben we er pas over kunnen praten. We 
kunnen er weliswaar vandaag over stemmen, maar niet 
over het definitieve plan. Dat is zeker een probleem dat wat 
mij betreft opgelost kan worden. En dat ligt nu op het bordje 
van de minister. 

Minister Schouten: 

Volgens mij gaat de Kamer over de eigen planning van de 
debatten en niet ik. Ik heb gezegd dat ik zal aangeven hoe 
ik eventuele aangenomen moties zal verwerken in het 
zevende AP. Daar kunt u dan kennis van nemen en dan is 
het aan de Kamer hoe ze daar verder mee omgaat. 

De voorzitter: 
Helder. Dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 
dit tweeminutendebat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: 
We gaan gelijk door met een ander tweeminutendebat. Ik 
ga zo meteen even een aantal zaken qua agenda bespreken 
met u als het gaat om de volgorde. 
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