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Betreffende wetsvoorstel:
33979
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet
verantwoorde groei melkveehouderij)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 25 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA,
Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, Klein, PvdA en de Groep
Kuzu/Öztürk stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel D, artikel 21
36  41  60 (Dikkers c.s.) over parlementaire betrokkenheid bij een algemene
maatregel van bestuur
Met dit amendement wordt allereerst geregeld dat de rechtvaardigingsgrond, bedoeld in
artikel 21, tweede lid, onderdeel d, van de Meststoffenwet, in ieder geval wordt beperkt bij
algemene maatregel van bestuur.
Ten tweede regelt het amendement dat de Kamer de mogelijkheid heeft met 30 leden te
besluiten dat het onderwerp van de AMvB bij wet wordt geregeld. Ook indien later de AMvB
zou worden aangepast, heeft de Kamer die mogelijkheid.
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66,
GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP
Artikel I, onderdeel E, artikel 21a, vijfde lid, “eerste graad”
21  25  59 (Geurts c.s.) dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een
landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Indieners beogen een uitzondering voor de situatie dat een bedrijf wordt voortgezet door
een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad bestaat.
Indieners zijn van mening dat het wenselijk is dat de activiteiten ongewijzigd voortgezet
kunnen worden zonder dat ineens strengere mestverwerkingsregels voor dat bedrijf
zouden gaan gelden als bijvoorbeeld een neef of nicht het familiebedrijf zou overnemen.
Aangenomen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de
ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, de PvdA, de Groep
Kuzu/Öztürk en de SP

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel D, artikel 21, tweede lid, onderdeel d
9 (Dijkgraaf en Graus) over het opnemen van een aanvullende begrenzing om een
bepaalde mate van grondgebondenheid te garanderen
Gelet op de dreigende overschrijding van het sectorale en nationale fosfaatplafond in
combinatie met mogelijke intrekking van de derogatie en invoering van dierrechten, en het
maatschappelijke en sectorale pleidooi voor een min of meer grondgebonden
melkveehouderij, willen de indieners in het voorliggende wetsvoorstel een aanvullende
begrenzing opnemen om een bepaalde mate van grondgebondenheid te garanderen. De
indieners kiezen als aanvullende begrenzing voor een maximum bedrijfsoverschot van 80
kilogram fosfaat per hectare. Melkveebedrijven worden zo verplicht om minimaal ongeveer
50% van de mestproductie op eigen grond af te kunnen zetten. Als melkveebedrijven hun
melkveefosfaatreferentie overschrijden, kunnen ze de extra mest volledig laten verwerken
tot ze het maximale bedrijfsoverschot van 80 kilogram per hectare bereikt hebben.
Bedrijven die hier overheen dreigen te gaan, moeten ofwel extra grond verwerven ofwel de
mestproductie minderen. Bedrijven die niet uitbreiden en geen melkveefosfaatoverschot
produceren, blijven gevrijwaard van de voorgestelde aanvullende begrenzing. De indieners
hebben gekozen voor een begrenzing van 80 kilogram fosfaat per hectare, omdat 1)
hiermee aangesloten wordt op voorstellen vanuit de sector, 2) melkveehouders zo
voldoende ruimte houden om mest af te zetten richting bijvoorbeeld de akkerbouw en 3)
het aantal melkveehouders dat bij al genomen uitbreidingsstappen tegen de voorgestelde
aanvullende begrenzing aanloopt zo relatief beperkt blijft. De indieners merken daarbij op
dat ondernemers al in 2013 konden voorzien dat dan wel vanuit de zuivelketen dan wel
vanuit de overheid concrete stappen gezet zouden worden om een bepaalde mate van
grondgebondenheid te garanderen.
Ingetrokken
Artikel I, onderdeel E, artikel 21a
18 (Geurts) dat regelt dat de fosfaatreferentie overdraagbaar wordt bij bedrijfsovername of
samenvoeging
Dit amendement regelt dat de fosfaatreferentie overdraagbaar wordt bij bedrijfsovername
of samenvoeging. Indiener vindt het wenselijk dat activiteiten ongewijzigd kunnen worden
voortgezet.
Ingetrokken
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Diverse artikelen
30 (Ouwehand en Thieme) waarmee grondgebonden uitbreiding van de melkveesector
alleen mogelijk is als een bepaald aantal graasdiereenheden niet wordt overschreden
Dit amendement regelt dat er een maximum wordt gesteld aan de melkproductie per
hectare in de Nederlands veehouderij. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de dieren niet
nog verder worden doorgefokt om steeds maar meer melk te produceren. Het zorgt
bovendien voor een wettelijke verankering van het grondgebonden karakter van de
melkveehouderij. Dit wordt bereikt om de verplichting tot weidegang te verbinden aan een
maximum van drie Graasdiereenheden per hectare. In de Structuurnota Landbouw van
1990 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij werd al gesteld: «Voor de
grondgebonden veehouderij zal een norm worden ingevoerd voor het maximaal aantal
graasdieren per ha cultuurgrond. Doel van deze maatregel is het grondgebonden karakter
van het houden van graasvee te handhaven en te versterken. De norm kan voorkomen dat
de relatie tussen het gebruikte areaal en het aantal dieren losser wordt door de
aanwending van meer aangekocht voer. De verdere concentratie van de grondgebonden
veehouderij zal door de graasdiernorm worden afgeremd terwijl tegelijkertijd de spreiding
van deze veehouderij-activiteit zal worden bevorderd. Gedacht wordt aan een orde van
grootte van ten hoogste drie melkkoeien per hectare, met dien verstande dat de
graasdiernormen zullen worden afgestemd op de normen van mest- en ammoniakbeleid».
(Tweede Kamer, Vergaderjaar 1989–1990, 21 148, nrs. 2–3 p. 74) Indieners zijn van
mening dat de tijd nu rijp is om deze norm daadwerkelijk in te voeren. De melkveehouderij
verliest steeds meer zijn extensieve en grondgebonden karakter. De toegenomen
melkproductie per koe heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn
van de koe.
De graasdiernorm leidt tot een koppeling van o.a. melkvee aan de oppervlakte grond. Door
de voedselbehoefte van de koe als uitgangspunt te nemen, in plaats van de hoeveelheid
fosfaat, wordt bovendien aangesloten bij de breed gedragen wens van een grondgebonden
melkveehouderij. Door invoering van een maximaal aantal graasdiereenheden per hectare
worden dus twee doelen bereikt: de melkveehouderij blijft grondgebonden, en het
dierenwelzijn wordt geborgd. Het wettelijk vastleggen van de graasdiernorm is in lijn met
de van de intrinsieke waarde van het dier, die sinds 2009 in de Wet Dieren erkend wordt. 3
GDE per hectare komt overeen met ca. 0,65 GDE jongvee en 2,35 GDE melkvee. 2,35 GDE
melkvee = ca. 14.000 liter melk per hectare. Voor bedrijven die bij ingangsdatum van deze
wet niet voldoen aan de in het eerste lid opgenomen verbod geldt een uitzondering voor dit
verbod van maximaal 2 jaar. Dat geeft deze bedrijven voldoende gelegenheid om hun
melkveestapel in overeenstemming te brengen met hun grondpositie. De omrekentabel die
bij de graasdiereenheden hoort luidt als volgt:
– één koe die 6.000 liter melk produceert

=

1,00 GDE.

– één koe die 7.000 liter melk produceert

=

1,09 GDE,

– één koe die 8.000 liter melk produceert

=

1,19 GDE

– één kalf (0–1 jr)

=

0,40 GDE

– één pink (1–2 jr)

=

0,70 GDE

=

1,58 GDE

=

1,78 GDE

– één koe (8.000 kg melk) + bijbehorend jongvee
(uitgaande van 35% vervanging)
– één koe (10.000 kg melk) + bijbehorend jongvee
(uitgaande van 35% vervanging)
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– één koe (8.000 kg melk) + bijbehorend jongvee
(uitgaande van 25% vervanging)

=

1,47 GDE

=

1,67 GDE

– één koe (10.000 kg melk) + bijbehorend jongvee
(uitgaande van 25% vervanging)
Verworpen. Voor: GroenLinks en de PvdD
Artikel I, onderdeel A, onderdeel 2
Invoeging nieuw onderdeel Aa in artikel I na onderdeel A
34  58  64  65 (Dik-Faber c.s.) dat regelt dat regionale afzet van mest via
mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het
melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen
De in de melkveehouderij gewenste regionale kringlopen (mest - voer) houden niet op bij
de kadastrale grens van een bedrijf. Verschillende melkveehouders hebben wel een
bedrijfsoverschot, maar ook (duurzame) afspraken met akkerbouwers in de omgeving over
het gebruik van grond voor de afzet van mest en de productie van ruwvoer. Maïsteelt past
bijvoorbeeld goed in de vruchtwisseling van akkerbouwers. Ook maken verschillende
melkveehouders (duurzaam) gebruik van gronden van landbouwers die deze zelf niet
(meer) actief gebruiken. In het wetsvoorstel wordt wel de mogelijkheid geboden voor een
aanvullende begrenzing van de groei van melkveebedrijven, maar wordt geen rekening
gehouden met het voorkomen van de hiervoor genoemde regionale kringlopen. De
indieners zouden graag zien dat regionale afzet van mest via
mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het
melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan de genoemde regionale
kringlopen. Bij algemene maatregel van bestuur moet deze route via
mestplaatsingsovereenkomsten nader uitgewerkt worden.
Indieners zijn zich bewust van de mogelijkheden die de bestaande regionale
mestafzetovereenkomsten (RMO’s) bieden, maar deze RMO’s zijn niet toegesneden op het
grondgebonden karakter van en het regionale grondgebruik in de melkveehouderij.
Daarom zien zij de mestplaatsingsovereenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van de
combinatie mestafzet-ruwvoerproductie, als een aanvulling hierop. Met een algemene
maatregel van bestuur dient te worden gezorgd voor een goede aansluiting tussen beide
type overeenkomsten. Indieners stellen hierbij voor om Vervoersbewijzen Dierlijke
Meststoffen bij rechtstreekse plaatsing van mest bij landbouwers in de omgeving mee te
nemen in deze uitwerking. Aan deze vervoersbewijzen kan, indien uitvoerbaar, onder meer
een verantwoordingsplicht voor het afnemen van ruwvoer verbonden worden, om te
voorkomen dat bedrijven een te groot overschot kunnen afzetten in de regio en hiermee
kunnen groeien zonder eigen grond.
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS en Klein
Artikel I, onderdeel A, onder 2, onderdeel nn
Artikel I, onderdeel D, artikel 21, tweede lid, onderdeel d
61  63 (Geurts) dat regelt dat regionale mestafzet via de bestaande regeling van artikel
33a, tweede lid, onderdeel e, niet wordt aangemerkt als melkveefosfaatoverschot
Het doel van dit amendement is om regionale mestafzet via de bestaande regeling van
artikel 33a, tweede lid, onderdeel e, niet aan te merken als melkveefosfaatoverschot.
Aanleiding van dit amendement is de Nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14,
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33979, nr. 14) waarin de voorziening wordt gecreëerd om via een AMvB het
grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden en te versterken. In de brief
van 11 november 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33979, nr. 32) licht de staatssecretaris
de invulling van deze AMvB toe. In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat uit de
systematiek van het wetsvoorstel volgt dat om grondgebondenheid te stimuleren nadere
beperkende voorwaarden moeten worden gesteld aan de mogelijkheid om 100% van het
melkveefosfaatoverschot te laten verwerken. De indiener van het amendement beoogt dat
er geen beperking komt aan regionale afzet van mest en stelt daarom voor het
wetsvoorstel te wijzigen zodat regionale mestafzet via Regionale Mestafzet
Overeenkomsten zoals gedefinieerd in artikel 33a, tweede lid, onderdeel e, niet geldt als
verwerking waarop de nog te bepalen beperking in de voorziene AMvB van toepassing zal
zijn, maar mest afgezet via Regionale Mestafzet Overeenkomsten af te trekken van het
melkveefosfaatoverschot. Met dit amendement worden melkveehouders geholpen die
onvoldoende grond in eigendom hebben maar wel hun mest vaak sinds jaren duurzaam
afzetten bij landbouwers in de omgeving. De Regionale Mestafzet Overeenkomst is een
bestaand instrument waarop dientengevolge al gecontroleerd wordt. Belangrijkste
voorwaarde van een Regionale Mestafzet Overeenkomst is dat het land waarop de mest
wordt afgezet gelegen moet zijn in een straal van 20 kilometer van het bedrijf dat zijn
mest overdraagt, waarmee het regionaal karakter is verzekerd. De Regionale Mestafzet
Overeenkomst is een vorm van reguliere verwerking waarvoor de voorwaarde geldt dat
75% van de mest op eigen grond wordt geplaatst. Indien het vereiste dat 75% van de
fosfaatproductie op eigen grond wordt geplaatst een te beperkende werking zou hebben,
stelt de indiener voor om te overwegen om een uitzondering te maken op deze voorwaarde
voor de melkveehouderij.
De indieners zijn van mening dat op deze wijze, in samenhang met een vaststelling van
een aanvullende begrenzing voor niet-grondgebonden groei van de melkveehouderij meer
recht gedaan kan worden aan regionale kringlopen.
Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS en Klein
Diverse artikelen
13  27  55 (Smaling en Schouw) dat regelt dat grondgebondenheid een voorwaarde is
voor uitbreiding van de melkveehouderij
Met dit amendement willen de indieners er zorg voor dragen dat het grondgebonden
karakter van de melkveehouderij niet verloren gaat. Door haar grondgebonden karakter en
het oer-Nederlandse plaatje van de koe in de wei, heeft de melkveehouderij nu een
vriendelijke reputatie. Indieners willen voorkomen dat een nieuwe intensieve veehouderij
ontstaat waarbij stallen zonder grond en zonder weidegang hun opgang doen.
Het voorliggende wetsvoorstel opent via mestverwerking de mogelijkheid tot de
ontwikkeling van stallen zonder grond en zonder weidegang. Indieners vinden dit niet
wenselijk en vervangen hierom de mogelijkheid tot mestverwerking door
grondgebondenheid, waarbij de helft van de mest op de eigen grond afgezet moet worden,
en de helft van de mest in de regio binnen een straal van 20 kilometer.
Als voorwaarde voor uitbreiding ten opzichte van het melkveefosfaatreferentieniveau wordt
gesteld dat de bestaande weidegang ten minste in stand blijft en voor de nieuwe dieren
weidegang wordt toegepast. Dit amendement behoudt de vrijstellingsgrens van 250 kg
fosfaat en regelt dat per algemene maatregel van bestuur met voorhang
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uitzonderingssituaties kunnen worden vastgesteld die gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de weidegangverplichting krijgen, mits deze qua dierenwelzijn en milieuprestaties
gelijkwaardig zijn. Gedacht wordt aan innovatieve concepten en aan melkveehouderijen
met een klein huiskavel waarbij de koeien bij toerbeurt geweid worden en het
weideseizoen verlengd wordt. Bestaande mogelijkheden tot weidegang moeten wel
maximaal worden benut.
Daarnaast worden per algemene maatregel van bestuur met voorhang, regels en
voorwaarden opgesteld waaronder melkveehouderijen een ontheffing krijgen van de
verplichting om ten minste de helft van de mest op eigen grond af te zetten en de rest
binnen een straal van 20 kilometer. Dit betreft enkel melkveehouderijen die bij
inwerkingstelling van dit wetsvoorstel niet aan deze voorwaarde konden voldoen.
Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Diverse artikelen
12  14  28  62 (Smaling c.s.) dat regelt dat weidegang van het melkvee een
voorwaarde is voor uitbreiding van de melkveehouderij
Met dit amendement wordt weidegang een voorwaarde voor uitbreiding van
melkveehouderij. Bestaande weidegang moet behouden blijven en nieuwe weidegang moet
mogelijk worden gemaakt en toegepast voor het aantal koeien waarmee wordt uitgebreid.
Dit met een minimum van zes uren per dag tijdens 120 dagen in de jaarlijkse periode van
1 april tot 1 oktober.
Per algemene maatregel van bestuur met voorhang kunnen uitzonderingssituaties worden
vastgesteld die gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de weidegang verplichting krijgen,
mits deze qua dierenwelzijn en milieuprestaties gelijkwaardig zijn. Gedacht wordt aan
innovatieve concepten en aan melkveehouderijen met een klein huiskavel waarbij de
koeien bij toerbeurt geweid worden en het weideseizoen verlengd wordt. Bestaande
mogelijkheden tot weidegang moeten wel maximaal worden benut.
Aangezien koeien slecht tegen hitte kunnen is bij weidegang voldoende schaduw nodig. Dit
wordt nader uitgewerkt per algemene maatregel van bestuur.
Verschillende wetenschappelijke rapporten hebben aangetoond dat weidegang vele
voordelen biedt boven opstallen; het is economisch voordeliger voor de boer, beter voor
het dierenwelzijn en de diergezondheid, gunstiger qua arbeidsinzet, beter voor het imago
en beter voor de weidevogels. Wageningen University and Research centre (WUR)
concludeert zelfs dat weidegang onder vrijwel alle omstandigheden de boer economische
voordelen biedt. Dit wordt bevestigd door Agrifirm en andere organisaties. Weidegang leidt
tot minder sterfte, minder uierproblemen, minder vruchtbaarheidsproblemen en minder
pootproblemen aldus dierenartsen en de Animal Science Group. Nederlandse burgers,
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en boerenorganisaties onderschrijven het
belang van weidegang.
Voorgestelde wijziging sluit aan op punt 7 van de bijlage bij Richtlijn 98/58/EG inzake de
bescherming van voor landbouwdoelen gehouden dieren.
“De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de soort en
overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelijke kennis, mag niet op
zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt
toegebracht. […]”
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Deze bepaling uit de Richtlijn is inhoudelijk overgenomen/geïmplementeerd in art. 3 lid 1
van het Besluit welzijn productiedieren en zal terugkomen in artikel 1.6 lid 1 Besluit
houders van dieren. De tekst luidt als volgt: De bewegingsvrijheid van het dier wordt niet
op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.
Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel I, onderdeel D, artikel 21, tweede lid, onderdeel d
16 (Dik-Faber) over het opnemen van een aanvullende begrenzing om een bepaalde mate
van grondgebondenheid te garanderen
Indiener beoogt met dit amendement een goed evenwicht te creëren tussen enerzijds de
breed gedragen maatschappelijke wens voor een grondgebonden groei van de
melkveehouderij en anderzijds de wens van de sector om gezinsbedrijven ruimte te bieden
voor uitbreiding vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Het onderhavige wetsvoorstel biedt
volgens indiener vooral ruimte voor niet-grondgebonden groei, met name via
mestverwerking. Dit acht indiener onwenselijk, zeker vanuit het streven naar een
kringloopmodel voor de melkveehouderij. Duurzaamheidsinitia-tieven vanuit de sector
zoals het Convenant Weidegang en de afspraken over het voerspoor komen hiermee onder
druk te staan. Daarnaast zal het wetsvoorstel er volgens indiener voor zorgen dat het
sectorale en nationale fosfaatoverschot zeer snel zal worden overschreden, waarbij de
intensieve bedrijven onevenredig veel ruimte krijgen om te groeien. De indiener acht het
daarom wenselijk om een aanvullende begrenzing op te nemen waarbij het
bedrijfsoverschot niet hoger mag zijn dan 50 kilogram fosfaat per hectare. Op deze wijze
worden melkveebedrijven verplicht om minimaal tweederde van de mestproductie op eigen
grond af te kunnen zetten, uitgaande van de fosfaatgebruiksnorm voor grasland met een
neutrale fosfaattoestand in 2015 (90 kilogram fosfaat/ha).
Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS en de PvdD
Artikel I, onderdeel D
8 (Ouwehand en Thieme) waarmee bedrijven alleen kunnen uitbreiden als het
grondgebonden gebeurt
Dit amendement schrapt de mogelijkheid dat melkveebedrijven uitbreiden zonder dat zij
voldoende land tot hun beschikking hebben om de extra mest op een verantwoorde wijze
kwijt te kunnen, of deze mest kwijt kunnen binnen een straal van 20 kilometer van het
bedrijf. Indieners achten het onwenselijk om de melkveehouderij ongebreideld te laten
groeien. Een grondgebonden melkveehouderij is duurzamer, heeft meer draagvlak en zorgt
voor een beter dierenwelzijn. Nederland heeft al een groot mestoverschot. Het produceren
van nog meer mest ten behoeve van verwerking en/of export naar het buitenland vinden
indieners onwenselijk.
Verworpen na hoofdelijke stemming met 20 tegen 124 stemmen
Vóór stemmen de leden: Jasper van Dijk, Ellemeet, Gesthuizen, Karabulut, Klaver,
Kooiman, Leijten, Merkies, Van Nispen, Van Ojik, Ouwehand, Van Raak, Roemer, Siderius,
Smaling, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Bashir en Van Bommel.
Tegen stemmen de leden: De Caluwé, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck,
Dijkgraaf, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Elias,
Fokke, Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Van Haersma
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Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hoogland, Jacobi,
Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Koolmees, Krol,
Kuiken, Kuzu, Van Laar, Leegte, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas,
Madlener, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes
Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Oskam, Öztürk,
Pechtold, Potters, Rebel, Recourt, Rog, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schouten,
Schouw, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Slob, Van der Staaij, Van der Steur, Straus,
Tanamal, Taverne, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman,
Verheijen, Verhoeven, Vermeij, Visser, Van Vliet, Voordewind, Mei Li Vos, Albert de Vries,
Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wilders, Wolbert, Van 't Wout,
Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Arib, Van Ark, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam,
Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bisschop, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester,
Ten Broeke, Bruins Slot en Van der Burg.
Artikel I, onderdeel D, artikel 21
Artikel III
23  33  35  57 (Smaling c.s.) over het geven van zeggenschap aan de Kamer over de
overdracht, verwerking en export van het melkveefosfaatoverschot
Indieners willen de Kamer graag door middel van algemene maatregelen van bestuur met
zware voorhang zeggenschap geven over het bieden van mogelijkheden aan
melkveehouders tot mestverwerking, overdracht van melkveefosfaatoverschot en export
(1°, 2° en 3° van de Wet). Met dit amendement treden de mogelijkheden tot
mestverwerking, overdracht van melkveefosfaatoverschot en export (1°, 2° en 3° van de
Wet) pas in werking als de algemene maatregelen van bestuur die dit nader invullen door
de Kamer zijn goedgekeurd.
Indieners zijn van mening dat het niet wenselijk is dat de Wet mestverwerking, overdracht
van melkveefosfaatoverschot en export mogelijk maakt zonder dat de Kamer over de
inhoud hiervan en eventuele beperkingen hieraan heeft besloten. De nota van wijziging bij
de Wet geeft de mogelijkheid om nadere regels omtrent mestverwerking te stellen (er
staat de rechtvaardigingsgrond ‘kan worden beperkt’ er staat niet ‘zal worden beperkt’).
Indieners vinden dit de omgekeerde wereld: mestverwerking wordt toegestaan en later
worden er misschien nadere regels opgesteld zonder dat de Kamer hier bij zware voorhang
zeggenschap over heeft. Indieners vinden de juiste volgorde dat mestverwerking, export
en overdracht pas in werking kunnen treden indien de nadere regels over het beperken
hiervan door de Kamer zijn goedgekeurd middels zware voorhang.
Daarom regelt dit amendement algemene maatregelen van bestuur met zware voorhang
voor 1°, 2° en 3° (mestverwerking, overdracht van melkveefosfaatoverschot en export).
Tevens regelt dit amendement een latere inwerkingtreding van 1°, 2° en 3°
(mestverwerking, overdracht van melkvee-fosfaatoverschot en export), namelijk zodra de
algemene maatregelen van bestuur hierover door de Kamer zijn goedgekeurd.
Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP

Artikel I, onderdeel E
24  26  31  56 (Smaling c.s.) dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (met
zware voorhang) regels kunnen worden gesteld over de weidegang van melkvee
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De Kamer heeft met het aannemen van de motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstukken II
2014/15, 34000 XIII, nr. 80) uitgesproken dat de regering weidegang voor alle koeien
moet bewerkstelligen. Dit amendement creëert de mogelijkheid voor de regering om
alsnog bij algemene maatregel van bestuur regels omtrent weidegang in te stellen of
weidegang verplicht te stellen. Een logisch moment om hiertoe over te gaan is als de
sector er onverhoopt niet in slaagt om het percentage weidegang op het huidige niveau
van 70% te handhaven of er niet in slaagt dit op een wat langere termijn te verhogen tot
boven de 70%.
Nu de Kamer de ambitie omtrent weidegang heeft vastgesteld, is het raadzaam om de
mogelijkheid te creëren om dit eenvoudig en snel bij AmvB te kunnen regelen indien
Kamer en regering dit noodzakelijk en wenselijk achten. De manier waarop dit vorm
gegeven wordt kan bij AmvB worden ingevuld en zal bij zware voorhang aan de Kamer
voorgelegd worden.
Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel I, onderdeel E, artikel 21a
20 (Geurts) dat regelt dat de fosfaatreferentie wordt vastgesteld op 1 november 2014
Jaarlijks wordt ongeveer vijf procent van de bedrijven beëindigd of overgedragen. Om
eenduidig, met zo min mogelijk administratieve lasten, en zoveel mogelijk rechtszekerheid
voor bedrijven te waarborgen regelt dit amendement dat de fosfaatreferentie wordt
vastgesteld op 1 november 2014. De datum van 1 november 2014 is gekozen om te
voorkomen dat een landbouwer door (tijdelijke) bedrijfsoverdrachten aanspraak probeert
te maken op een hogere melkveefosfaatreferentie dan die door het wetsvoorstel wordt
beoogd.
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, 50PLUS
en Klein
beweegreden
29 (Ouwehand en Thieme) dat regelt dat het woord “verantwoorde” in de (citeer)titel van
de wet komt te vervallen
Dit amendement regelt dat het woord «verantwoorde» in de (citeer)titel van de wet komt
te vervallen. Of de groei van de melkveehouderij die deze wet mogelijk maakt verantwoord
zal zijn, moet immers nog maar blijken. Indieners zijn van mening dat we niet op de zaken
vooruit moeten lopen. Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift
van het wetsvoorstel telkens: verantwoorde.
Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP

Moties
38 (Smaling) over de begrenzing voor de ontwikkeling van melkveehouderij
Aangehouden
40 (Ouwehand/Thieme) over een verbod op megastallen van meer dan 250 melkkoeien
Verworpen. Voor: 50PLUS, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP
43 (Ouwehand/Thieme0 over de aanpak van pootproblemen bij koeien
Verworpen. Voor: PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP
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45 (Ouwehand) over het wettelijk borgen van de grondgebondenheid
Aangehouden
46 (Ouwehand) over het maximeren van de melkproductie per hectare
Aangehouden
47 (Ouwehand) over een breder wettelijk kader voor het behalen van milieu- en
natuurdoelen
Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP
48 (Ouwehand) over opties voor het behoud van grondgebonden melkveehouderij
Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP
49 (Ouwehand) over het niet versoepelen van de milieunormen
Verworpen. Voor: 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
50 (Geurts) over in kaart brengen van de effecten van verplichte weidegang
Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de
ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66, de PvdD en de SP
52 (Dikkers/Smaling) over een hoofdlijnenbrief over de invulling van de AMvB
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66,
GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP
39  53 (Ouwehand c.s) over onderzoek naar de mogelijkheden om het kalf bij de
moederkoe te laten opgroeien
Aangehouden
37  66 (Smaling) over de definitie van het begrip "grondgebondenheid"
Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
42  67 (Ouwehand/Thieme) over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de
melkveehouderij
Verworpen. Voor: PVV, GroenLinks en de PvdD
44  68 (Ouwehand/Thieme) over de aanpak van melkziekte
Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP
51  69 (Dik-Faber) over melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie,
de SGP, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP

