Noordeloos, 11-3-2016
Betreft: vrijstelling fosfaatrechten
Geachte Staatssecretaris M. van Dam,
Naar aanleiding van uw brief ‘Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee’,
van 3 maart 2016 aan de Tweede Kamer over het voornemen om fosfaatrechten in te
voeren willen wij u nogmaals oproepen om te bewerkstelligen dat biologische
melkveehouders hiervan worden vrijgesteld d.m.v. een ontheffing voor alle ca. 350 Skal
gecertificeerde biologische melkveehouders in Nederland.
Onze motivatie om deze oproep bij u te doen is de volgende: Om Skal gecertificeerd te
kunnen zijn moeten biologische melkveehouders voldoen aan de eisen die de EU en
Nederland hieraan stellen. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanwending van
dierlijke mest de EU-norm van 170 kg Stikstof per hectare niet overschrijd.
Met deze voorwaarde is ook de fosfaatgift gelimiteerd en is er geen bijdrage aan het
overschrijden van het zogenaamde fosfaat-plafond.
Dit fosfaat-plafond is overeengekomen als voorwaarde om in Nederland gebruik te
mogen maken van de derogatie (tot 250 kg Stikstof per hectare).
Door het fosfaatrechtenstelsel generiek toe te passen zijn wij van mening dat dit geen
recht doet aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part nog deel hebben.
Wij vinden het voorgestelde generieke fosfaatrechtenstelsel daarom niet redelijk en
billijk en doen nogmaals een oproep voor vrijstelling voor Skal gecertificeerde
biologische melkveehouders.
We denken dat dit mogelijk is, door de biologische melkvee sector uit de catogorie
melkvee te halen en in de categorie ‘overig’ te plaatsen. De fosfaat productie wordt
verantwoord door vier categorieën: Melkvee, varkens kippen en ‘overig’. Dit zal ook
juridisch goed te borgen zijn.
Gaarne willen wij dit standpunt toelichten en met u bespreken.
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