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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 20 april 2018
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit2 heeft kennisgenomen van de brief van de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 april 20183 in
reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen.
Naar aanleiding hiervan is op 12 april 2018 een brief gestuurd aan de
Minister.
De Minister heeft op 20 april 2018 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag, 12 april 2018
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/ LNV) heeft met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 4 april 20184 in reactie op het halfjaarlijks rappel
toezeggingen.
In uw reactie op de toezegging Informeren Kamer over de fiscale
afschrijving van de fosfaatrechten (T02427) en de toezegging Informeren
Kamer over duidelijkheid rondom voermestcontracten (T02428) geeft u
aan dat u de Tweede Kamer reeds over deze onderwerpen heeft geïnformeerd. Gelet op het feit dat is toegezegd dat de Eerste Kamer geïnformeerd zou worden over deze onderwerpen, hecht de commissie er aan
dat u deze Kamer alsnog hiervan op de hoogte brengt. Zij verzoekt u
daarom twee afzonderlijke brieven over de voornoemde toezeggingen
naar de Kamer te sturen.
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 11 mei 2018.
De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gerkens
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 april 2018
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft per brief van 12 april jl. verzocht om
nadere informatie over de toezegging aangaande duidelijkheid rondom
voer-mestcontracten (TO2428) die tijdens de wetsbehandeling grondgebonden groei melkveehouderij op 16 mei 2017 naar aanleiding van een
vraag van het lid Atsma is gedaan.
Bij de behandeling van de wet grondgebonden groei melkveehouderij is
in de Tweede Kamer een amendement aangenomen om voer-mestcontracten bij AMvB mogelijk te maken. Hierop is aangegeven dat bekeken
moet worden in hoeverre voer-mestcontracten uitvoerbaar zijn en wat het
effect is op het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei
melkveehouderij. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit (WUR) is
gebleken dat toelating van deze contracten nauwelijks zal bijdragen aan
het meer grondgebonden worden van de melkveehouderij. Ook worden
uitvoeringsproblemen voorzien. Ik heb daarom besloten geen gebruik te
maken van de mogelijkheden die het amendement biedt.
Tijdens het VAO Mestbeleid/zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van
1 februari 2018 heb ik aan de Tweede Kamer toegezegd de onderzoekers
van de WUR te vragen om een reflectie op voer-mestcontracten in het
licht van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018. Uit
de reflectie blijkt dat het fosfaatrechtenstel geen verandering brengt in de
eerdere conclusie van de WUR dat voer-mestcontracten nauwelijks
bijdragen aan grondgebondenheid in de melkveehouderij. Daarbij blijven
de eerder geconstateerde problemen over de uitvoerbaarheid van deze
contracten bestaan. Mijn besluit blijft dan ook onveranderd.
In de bijlage treft u in afschrift de twee brieven5, het onderzoek6 en de
reflectie7 hierover aan de Tweede Kamer aan.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 162950.
Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 162950.
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