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Betreft: Advies Motie verlengen inzaaiperiode groenbemester en uitrijden dierlijke mest
Mevrouw de Staatssecretaris,
Mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vraagt u de Technische commissie
bodem (TCB) advies uit te brengen 1 over de motie verlengen inzaaiperiode groenbemester en
uitrijden dierlijke mest. Deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer, en luidt:
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in verband met late oogsten en hevige
regenval de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest met
twee weken te verlengen, zolang daarbij de geldende milieunormen worden gerespecteerd en
toestemming van Brussel wordt verleend.”
De TCB signaleert dat sinds het jaar 2000 gemiddeld iedere twee jaar een vrijstelling is verleend van
het verbod dierlijke mest uit te rijden na 31 augustus, vanwege uitzonderlijke weersomstandigheden.
Deze weersomstandigheden treden zo frequent op dat er nauwelijks meer van ‘uitzonderlijk’ kan
worden gesproken. De commissie vraagt zich af waarom agrariërs hier niet beter op anticiperen. In
2003 heeft de TCB zich gebogen over een eventuele structurele verandering van de uitrijdperiode
voor dierlijke mest, en kwam tot de conclusie dat de uitrijdperiode eerder verkort dan verlengd zou
moeten worden 2.
U heeft eerder negatief gereageerd op een verzoek van LTO Nederland met dezelfde strekking als
bovengenoemde motie. De TCB heeft uw inhoudelijke motivering gelezen en is het daar mee eens. De
TCB is geen voorstander van late mestgiften vanwege het risico op uitspoeling van stikstof naar het
grondwater. Voor een nadere onderbouwing verwijst de commissie naar haar advies van 2014 3.
Een afschrift van deze brief is verzonden naar uw ambtgenoot, de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu.
Hoogachtend,

Het ondertekende exemplaar is verstuurd
aan de staatssecretaris van Economische
Zaken

Ali Edelenbosch
Voorzitter Technische commissie bodem
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