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Geachte leden van de commissie EZ,  
 
Binnenkort spreekt u met de staatssecretaris EZ over de situatie in de melkveehouderij. Met deze brief wil een 
brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties zijn bezorgdheid kenbaar maken over de ontwikkelingen in de 
melkveehouderij. Het lijkt er sterk op dat de verwachte groei in aantal melkkoeien en melkproductie voor de 
komende vijf tot tien jaar zich het afgelopen jaar al grotendeels heeft voltrokken. Met als gevolg dat de 
melkveehouderij inmiddels buiten zijn milieugebruiksruimte produceert. 
 
Onze organisaties steunen de invoering van fosfaatrechten. Wij zijn echter van mening dat de discussie zich 
niet kan beperken tot een discussie over fosfaat in enge zin. De toekomst van de (melk)veehouderij in 
Nederland in brede zin is aan de orde, evenals de hoge maatschappelijke kosten ten aanzien van onze 
leefomgeving, natuur, landschap, dierenwelzijn, gezinsbedrijven, gezondheid en klimaat die daarmee gemoeid 
gaan.  
 
Wij pleiten voor een invoering van grondgebonden fosfaatrechten, forfaitaire verantwoording, de instelling van 
een fosfaatbank en afroming van niet-grondgebonden rechten zodat een toekomstbestendige en duurzame 
melkveehouderij wordt gestimuleerd.  
 
Indien 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. Een ontwikkeling die niet in lijn is met de beleidsambities, die de realisatie 
van natuur- en milieudoelstellingen in gevaar brengt en die – bovenal – het stimuleren van een grondgebonden 
melkveesector in Nederland ondermijnt. Het ammoniakplafond zal dan verder worden overschreden, de 
uitstoot van broeikasgas methaan zal groeien en de weidegang zal verder dalen (zie bijlage: Situatieschets 
melkveehouderij, N&M dec 2015). Het animo voor agrarisch natuurbeheer zal sterk afnemen. Het stimuleren 
van natuurinclusief boeren zal weinig positieve weerklank meer krijgen. Verdergaande intensivering zal ook de 
neergaande trend van populaties dieren die afhankelijk zijn van boerenland - zoals weidevogels - niet keren 
(WNF, Living Planet Report-Natuur in Nederland; 2015).  
 
In de kamerbrief (33.979, nr. 98) die u op 2 juli ontving geeft de staatssecretaris invulling aan 
productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij. Doel is het zodanig reguleren van de 
fosfaatproductie dat geborgd wordt dat deze binnen het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram blijft, nodig 
om het nationale fosfaatproductieplafond te garanderen. De verwachting is echter dat de fosfaatproductie in 
2015 boven de 90 miljoen kilo komt. Er is dus een noodsituatie ontstaan. De staatssecretaris constateert 
terecht dat de zuivelketen er niet in is geslaagd om de fosfaatproductie op basis van eigen 
verantwoordelijkheid te verminderen en dat daarom een regelgevend kader vanuit de overheid nodig is. 
 



Op dit moment bereidt de staatssecretaris de verdere invulling van de fosfaatrechten voor. Voor de natuur- en 
milieuorganisaties zijn de onderstaande uitgangspunten essentieel om de nodige verduurzaming te bereiken. 
Deze standpunten hebben wij ook aan de staatssecretaris gecommuniceerd op 5 oktober j.l.:   

 Toekenning van fosfaatrechten dient primair plaats te vinden op basis van grond. De daarna resterende 
fosfaatruimte kan aanvullend worden toegekend op basis van aantallen dieren; 

 Als fosfaatrechten afgeroomd worden, is het essentieel dat afroming plaatsvindt bij bedrijven met een 
fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Grondgebonden, extensieve bedrijven dienen sowieso vrijgesteld 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 in eerste 
instantie in aanmerking voor vrijkomende fosfaatrechten. Indien 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 moet forfaitair gebeuren. De als alternatief geopperde kringloopwijzer 
is een managementinstrument dat op dit moment 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 

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

druk komt te staan. 
 
Onze organisaties willen zo snel mogelijk en binnen de afspraken voor het fosfaatplafond naar een duurzame, 
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.  
 
Het invoeren van fosfaatrechten moet worden gezien als een integraal onderdeel van een bredere discussie 
over de toekomst en verduurzaming 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 1 januari 2015 van kracht is geworden, het 
stelsel grondgebonden groei melkveehouderij zoals dat per 1 januari 2016 van kracht wordt, de onderhavige 
wijziging van de Meststoffenwet en het agrarisch natuurbeleid zijn stuk voor stuk (relatief sturingsarme) 
deeloplossingen die een werkelijke transitie van de landbouw naar een duurzame, veerkrachtige sector 
onvoldoende stimuleren. 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, mede door het 
ontbreken van een integrale visie en een verankering daarvan in beleid. 
 
Met de implementatie van een nieuw fosfaatrechtenstelsel bestaat de kans om een fundament te creëren voor 
een duurzaam integraal landbouwbeleid, waarin een echt grondgebonden melkveehouderij de standaard is. In 
dit streven vinden we vele duizenden agrariërs aan onze zijde die ook willen ontsnappen aan de ratrace van 
voortgaande intensivering en opschaling. Hiervoor verwijzen wij onder andere naar de positie van het agrarisch 
collectief Veelzijdig Boerenland en van het Platform voor Natuurboeren.  



We hopen dat u bij de staatssecretaris zult aandringen bovenstaande voorwaarden mee te nemen in het 
opstellen van het fosfaatrechtensysteem en zult verzoeken een integrale visie en bijbehorend uitvoeringsplan 
te ontwikkelen voor een duurzame, veerkrachtige en toekomstbestendige melkveesector in Nederland.  
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Bijlage: Situatie in de melkveehouderij december 2015 


