Aan
de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

TCB S59(2004)

Den Haag, 31 augustus 2004

Betreft: Advies inzake vrijstelling ex art. 64 Wet bodembescherming

Mijnheer de Minister,
Op 30 augustus 2004 verzocht u de Technische commissie bodembescherming bij brief met
kenmerk Trcjz/2004/5230 te adviseren over de ontwerpvrijstellingsregeling gebruik dierlijke
meststoffen 2004 (Besluit gebruik meststoffen artikel 4, eerste lid). Het betreft hier een vrijstelling
van het uitrijverbod voor de periode van 1 tot en met 15 september 2004 op zand- en lössgronden,
die zijn aangewezen op de bij het Besluit behorende kaarten.
Het verzoek komt voort uit het feit dat agrariërs door de uitzonderlijke weersomstandigheden
(overvloedige regenval) in de maand augustus vrijwel niet in de gelegenheid waren om dierlijke
meststoffen aan te wenden.
De commissie adviseert negatief over de voorgenomen vrijstelling van het uitrijverbod gedurende
de eerste helft van de maand september 2004 op de onderscheiden categorieën van grondgebruik.
In ons advies TCB S12(2003) dat is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige
Staatssecretaris van LNV (TRC2002/10013), waarin de commissie werd verzocht om de mogelijkheden te bezien voor een structurele verlenging van de uitrijperiode, stelde de commissie dat er
geen wetenschappelijke gronden zijn om de uitrijperiode te verlengen, eerder zou een verkorting
in de rede liggen. Bovendien gaf de commissie aan dat agrariërs rekening dienen te houden met de
toegenomen grilligheid van het weer als gevolg van klimaatverandering, door het
nutriëntenmanagement daaraan aan te passen en de huidige opslagcapaciteit en uitrijcapaciteit
beter te benutten of uit te breiden. Vrijstellingen zouden beperkt moeten blijven tot echte
noodsituaties.
Naar mening van de commissie past de hevige regenval in augustus 2004 bij de ervaringen van de
afgelopen jaren (2002 extreem nat, 2003 extreem droog) en het door de commissie geschetste beeld
van de grotere neerslagdynamiek en –neerslagintensiteit bij de optredende klimaatverandering.
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Met de meeste hoogachting,
de voorzitter van de
Technische commissie bodembescherming,

Ir. L.E. Stolker-Nanninga.
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