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Geachte mevrouw Dijksma,

Middels deze brief wil een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties zijn bezorgdheid kenbaar maken
over de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Onze organisaties steunen de invoering van fosfaatrechten,
maar willen u er graag met klem op wijzen dat de beoogde beleidsontwikkeling zich niet kan beperken tot een
discussie over fosfaatoverlast in enge zin. De toekomst van de (melk)veehouderij in Nederland is aan de orde,
en de hoge maatschappelijke kosten ten aanzien van onze leefomgeving, natuur, landschap, dierenwelzijn,
gezinsbedrijven, gezondheid en klimaat die daarmee gemoeid gaan.

Met uw brief van 2 juli j.l. geeft u invulling aan productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij. U

beoogt een wijziging van de Meststoffenwet door te voeren, omdat de zuivelketen er niet in is geslaagd de
fosfaatproductie op basis van eigen verantwoordelijkheid te verminderen. Als dit fosfaatrechtenstelsel
verkeerd wordt uitgewerkt, zal verdergaande intensivering van de melkveehouderij echter gestimuleerd
worden in plaats van ontmoedigd. Het is een risico waarop ook gewezen wordt in de onlangs verschenen
rapportage 'Fosfoatrechten voor melkvee; een quickscon noar hun effecten op de leefomgeving en de sectot'
van het Planbureau voor de Leefomgeving (gepubliceerd op 30 september 2015).

lndien de verdere uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel leidt tot een generieke korting die ook
grondgebonden bedrijven treft, tot een bedrijfsspecifieke in plaats van forfaitaire invulling en tot vrije
(prijsopdrijvende) verhandelbaarheid van fosfaatrechten, dan wordt verdere intensivering van
melkveebedrijven de facto beloond. Natuur- en milieudoelstellingen worden hierdoor steeds lastiger te
realiseren. Het animo voor agrarisch natuurbeheer, dat na decennia van gebrekkige doelmatigheid ernstig toe
is aan efficiëntieverhoging, zal sterk afnemen. Haaks op deze onvermíjdelijke consequenties staat een breed
pallet aan beleidsambities zoals deze reeds jarenlang door u bepleit worden: een succesvol nieuw stelsel voor
agrarisch natuurbeheer, behoud van weidegang, het stimuleren van natuurinclusief boeren (incl.
weidevogelbeheer), beperking van milieuverontreiniging uit agrarísche bronnen en - bovenal - het stimuleren
van een grondgebonden melkveesector in Nederland.

Uw beleidsvoornemen voor de invoering van fosfaatrechten kan dan ook niet los worden gezien van een
bredere discussie over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Het belang van een integrale,
samenhangende visie en beleid ten aanzien van werkelijke verduurzaming van de landbouw en de
melkveehouderij is groter dan ooit. Met een almaar verder versnipperd beleidsveld aan deeloplossingen in
plaats van integraal samenhangend beleid wordt gekozen voor symptoombestrijding. Het stelsel van
verantwoorde groei melkveehouderij zoals dit per l januari 20L5 van kracht is geworden, het stelsel
grondgebonden groei melkveehouderij zoals dat per l januari 2016 van kracht wordt, de onderhavige wijziging
van de Meststoffenwet - het zijn stuk voor stuk (relatief sturingsarme) deeloplossingen die een werkelijke
transitie van de landbouw naar een duurzame, veerkrachtige sector onvoldoende stimuleren.



Onze organisaties willen binnen een term¡jn van 5 jaar naar een grondgebonden melkveehouderij in Nederland
waarbij voer en mest in een lokaal gesloten kringloop (van maximaal 20 kilometer) wordt geproduceerd en

afgezet. Bedrijven die verder uit willen breiden en niet over latente fosfaatruimte beschikken, zullen dat
grondgebonden moeten doen. Onze organisaties streven na dat beleid als een aanjager werkt voor
ketenprikkels voor boeren die biodiversite¡t op eigen bedrijf willen versterken. Wij staan een landbouwsysteem
voor dat behoud van gezinsbedrijven als gangbare bedrijfsgrootte in de veehouderij veiligstelt; een landbouw
die niet langer kiest voor concurrerende bulkproductie op de wereldmarkt, maar voor kwaliteitsproductie
gericht op de landelijke en Europese markt - en dat ook in de prijs van haar producten beloond ziet worden.
We streven een landbouwsector na die producten levert met meerwaarde voor landschap, natuur, milieu en

dierenwelzijn; een sector die ruimte laat voor een biodivers en gezond landschap; een sector die kan blijven
profiteren van technische ontwikkelingen en innovaties om voedselproductie gezonder, gemakkelijker en

natuur- en milieuvriendelijker te maken. Absoluut randvoorwaardelijk daarvoor is een (melk)veehouderij die
grondgebonden is. We kunnen er niet omheen, en citeren uit uw eigen brief (d.d. 2 april j.l.l: "Om
moatschappelijk draogvlok te behouden moet [...] de melkveehouderijsector produceren binnen
m a otscha p pe I ijke ra ndvoo rwoo rde n" .

Het is een ambitieniveau dat helaas haaks lijkt te staan op de huidige realiteit. Afspraken die de
melkveehouderijsector en de overheid de voorbije jaren gemaakt hebben voor wat betreft
fosfaatoverschotten, grondgebonden mestafzet, ammoniakemissies en weidegang worden niet nagekomen.
Ambities voor verduurzaming van de zuivelketen worden niet gehaald. Sterker nog: voor veel van de
geformuleerde ambities ontwikkelen trends zich tegen de afspraken in. Werkelijke verduurzaming van de
Nederlandse melkveehouderij raakt alleen maar verder buiten beeld. Met de implementatie van een nieuw
fosfaatrechtenstelsel heeft u de kans om een fundament te creëren voor een duurzaam integraal
landbouwbeleid, waarin grondgebonden melkveehouderij de standaard is. U kunt een dringend vereiste brug
slaan door uzelf in deze cruciale fase te manifesteren als staatssecretaris van landbouw én natuur.

Concreet verzoeken wij u om bij de uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel te borgen dat:
- Toekenning van fosfaatrechten primair plaatsvindt op basis van grond. De daarna resterende fosfaatruimte

kan aanvullend worden toegekend op basis van aantallen dieren;
- Als fosfaatrechten afgeroomd worden, vinden wij het essentieel dat afroming plaatsvindt bij bedrijven met

een fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Grondgebonden, extensieve bedrijven dienen sowieso vr¡jgesteld
te worden van afroming;

- Overdracht van fosfaatrechten dient plaats te vinden via een fosfaatbank en kan uitsluitend
grondgebonden plaatsvinden. Bedrijven met latente fosfaatruimte op hun eigen grond komen ín eerste
instantie in aanmerking voor vrijkomende fosfaatrechten. lndien het aan de derogatie gekoppelde
fosfaatplafond ook in de toekomst nog onder druk staat, dienen niet-grondgebonden fosfaatrechten bij
overdracht te vervallen;

- Verantwoording van fosfaatrechten dient forfaitair te gebeuren. De door u als alternatief geopperde
kringloopwijzer is een managementinstrument dat bewezen nadelig uitwerkt voor extensief opererende
(biologische) bedrijven. Risicovolle en reële trade-offs van de kringloopwijzer c.q. van bedrijfsspecifieke
rechten zijn:

o Een impuls om de productie per koe eenzijdig te laten stijgen (waarbij dierenwelzijn en weidegang
in gevaar komen);

o Een impuls om dieren permanent op te stallen uit efficiëntieoverwegingen;
o Een impuls om verliezen te outsourcen (bijv. jongvee in Duitsland op te fokken) waardoor

verdergaa nde ketenversnippering wordt bevorderd;
o Een impuls om graslandbeheer te intensiveren waardoor agrarisch natuurbeheer nog meer onder

druk komt te staan.

Onze aanbevelingen zullen ertoe bijdragen dat echt grondgebonden melkveehouderij in Nederland
gestimuleerd wordt. ln dit streven vinden we vele duizenden agrariërs aan onze zijde die ook willen
ontsnappen aan de ratrace van voortgaande intensivering en opschaling, getuige onder andere de brieven die
u onlangs heeft ontvangen van het agrarisch collectief Veelzijdig Boerenland en van het Platform voor
Natuurboeren.



We hopen dat u bereid bent het fosfaatrechtenstelsel zo te implementeren dat recht gedaan wordt aan de vele
maatschappelijke belangen en vragen u daarnaast om, samen met maatschappelijke partners, een
integrale visie en bijbehorend uitvoeringsplan te ontwikkelen voor een duurzame, veerkrachtige en

toekomstbestendige melkveesector in Nederland.
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