
Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma 

Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen 
 

 
(versie 5 juni 2018) 
 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 

 
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. 

WJZ…………., gedaan mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 
Gelet op de artikelen 1, vierde lid, 34 en 35 van de Meststoffenwet en de artikelen 6, 7, 10 en 

15 van de Wet bodembescherming; 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 

………, nr. WJZ………., gedaan mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 

 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

 
Artikel I 
 

Het Besluit gebruik meststoffen wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
 

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In de aanhef wordt na “bedrijf” ingevoegd “, landbouwer”. 
2. Onder verlettering van de onderdelen o tot en met q tot n tot en met p, vervalt onderdeel n. 
3. Er worden twee  onderdelen toegevoegd, luidende: 
q. vaste strorijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro 

aanwezig is; 
r. biologische productiemethode: de bij of krachtens verordening (EG) nr. 834/2007 van de 

Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 
producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189) en de bij of 
krachtens artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde voorschriften inzake de 

biologische productiemethode. 

 
B 
 

In de artikelen 1, eerste lid, onderdeel f, onder 3°, 2a, eerste lid, en 7, wordt “Onze Minister 
van Economische Zaken” telkens vervangen door “Onze Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit”. 
 

C 
 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid, wordt na “de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen of compost” 

ingevoegd “, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat per hectare per jaar,”. 
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef wordt “de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen” vervangen door “de 

gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen en compost, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en 
fosfaat per hectare per jaar”. 

b. In onderdeel b, wordt “, onderscheidenlijk” vervangen door “per hectare per jaar en niet 
groter dan”. 

3. Het vierde lid, onderdeel b, wordt vervangen door twee onderdelen, luidende: 
b. de overige grond is grasland en het totaal van de daarop gebruikte hoeveelheid dierlijke 

meststoffen, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen die uitsluitend zijn 
geproduceerd uit materialen van plantaardige herkomst, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat en 
stikstof, is niet groter dan 90 kilogram fosfaat per hectare per jaar en niet groter dan 170 kilogram 
stikstof per hectare per jaar; 

c. de overige grond is bouwland en het totaal van de daarop gebruikte hoeveelheid dierlijke 
meststoffen, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen die uitsluitend zijn 



geproduceerd uit materialen van plantaardige herkomst, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat en 
stikstof, is niet groter dan 60 kilogram fosfaat per hectare per jaar en niet groter dan 170 kilogram 

stikstof per hectare per jaar. 
 

D 
 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vaste dierlijke meststoffen” vervangen door “vaste mest”. 
2. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden: 
a. grasland, gelegen op kleigrond of veengrond: 
1°. in de periode van 1 september tot en met 15 september; 

2°. in de periode van 1 december tot en met 31 januari, indien het vaste strorijke mest betreft. 
3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b, vervalt onderdeel b. 
b. in onderdeel b (nieuw) wordt “31 augustus” telkens vervangen door “15 september”. 

 
E 

 
Artikel 4b wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel a door “; en” worden in het 
tweede lid, de onderdelen b en c vervangen door: 

b. op grasland, gelegen op zand- of lössgrond:  
1°. in de periode van 1 februari tot en met 10 mei, indien direct aansluitend op de vernietiging 

van de graszode op de desbetreffende grond de teelt van gras of een ander bij ministeriële 

regeling aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas aanvangt; 
2°. in de periode van 11 mei tot en met 31 mei, indien direct aansluitend op de vernietiging 

van de graszode op de desbetreffende grond de teelt van gras aanvangt; 
3°. in de periode 1 juni tot en met 31 augustus, indien direct aansluitend op de vernietiging van 

de graszode op de desbetreffende grond de teelt van gras aanvangt en de vernietiging vooraf 
wordt gemeld aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

2. Het vierde lid komt te luiden: 

4. Het gebruik van stikstofhoudende meststoffen na vernietiging van de graszode, vindt in de 
gevallen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, onder 1° en 2°, slechts plaats voor zover 
uit een representatief grondmonster blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof, rekening 
houdend met de minerale stikstof en met de toevoer van stikstof door netto-mineralisatie van 
voorraden organische stikstof in de bodem, onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het 

aansluitend op de vernietiging geteelde gewas. 

3. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel c, vervalt het zevende lid, onderdelen c en 
d. 

4. In het achtste lid wordt “de aanleg en onderhoud” vervangen door “de aanleg of het 
onderhoud”. 

5. Het negende lid komt te luiden:  
9. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de melding, bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel b, onder 3°. 

 
F 
 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “emissiearm worden aangewend” vervangen door “worden gebruikt 

overeenkomstig bij ministeriële regeling gestelde voorschriften betreffende methoden om de 
ammoniakemissie te beperken en deze emissiebeperking te controleren”. 

2. In het derde lid wordt “vaste dierlijke meststoffen” vervangen door “vaste mest”. 
 

G 
 

Artikel 8a komt te luiden: 
 

Artikel 8a 
1. Op zand- en lössgronden wordt na de teelt van maïs: 
a. direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar een bij ministeriële 
regeling aangewezen gewas geteeld, of 
b. uiterlijk op 31 oktober een bij ministeriële regeling aangewezen gewas geteeld als hoofdteelt 

voor het volgende jaar. 



2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, wordt na de teelt van maïs overeenkomstig de 
biologische productiemethode en maïs, niet zijnde snijmaïs, direct aansluitend en uiterlijk op 31 

oktober van het desbetreffende jaar een bij ministeriële regeling aangewezen gewas geteeld. 
3. De gewassen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, worden niet 

vernietigd voor 1 februari van het volgende jaar. 
4. De landbouwer meldt de teelt van een aangewezen gewas als bedoeld in het eerste lid, 

onderdeel b, uiterlijk op 1 oktober aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
met gebruikmaking van een door die minister beschikbaar gesteld middel. 
 
H 
 

Artikel 10 komt te luiden: 
 

Artikel 10 
Op overeenkomsten inzake aan het beheer van natuurterrein verbonden beperkingen ten 

aanzien van de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen die zijn gesloten voor 1 januari 2020 
en die nadien niet zijn gewijzigd of verlengd, is artikel 2, tweede lid, van toepassing zoals dat 

luidde onmiddellijk voorafgaand aan 1 januari 2020 
 

I 
 
Bijlage I vervalt. 
 
Artikel II 

 
Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
 

Artikel 1, onderdeel f, komt te luiden: 
f. compost: product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische 

afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-
organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat 
daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede 
bestaat uit dierlijke meststoffen en niet verpompbaar is; 

 

B 

 
Artikel 25a, tweede lid, komt te luiden: 
2. Voor de toepassing van artikel 1, eerste lid, onderdeel ll, onder 2°, van de wet is het 

natuurterrein dat de hoofdfunctie natuur heeft dat in enig kalenderjaar bij het bedrijf in gebruik is, 
het natuurterrein dat de hoofdfunctie natuur heeft dat op 15 mei van dat jaar bij het bedrijf in 
gebruik is. 
 

C 
In artikel 69a wordt “artikel 10, eerste lid, van de wet vastgestelde ministeriële regeling” 

vervangen door “artikel 11 van de wet gestelde regels”. 
 
Artikel III 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met uitzondering van artikel I, 

onderdelen C en H, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
  

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 
 
 

 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
 
 
 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 


