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Onderwerp

Amendement 648 – dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte 

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de behandeling van

amendement 648 - dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte, waarbij de

praktijkproeven niet uitgevoerd kunnen worden vanwege het niet beschikbaar zijn

van de benodigde meststof. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten met

betrekking tot de behandeling van amendement 648 - dierlijke mest met verlaagd

fosfaatgehalte.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS brief Amendement 648 - voortgang 2022

2. CLM Rapport - Inventarisatie onderzoeken naar organische-stofrijke en fosfaatarme

meststoffen.

3. CLM Rapport - Behoefte aan fosfaatarme en organische-stofrijke dierlijke mest, in

de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 mei 2022 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 14 november 2018 is amendement 648: versnelling toepassing mest met

gereduceerd fosfaatgehalte aangenomen. In het amendement wordt specifiek

gesproken over uitvoering van praktijkproeven met dierlijke mest met een verlaagd

fosfaatgehalte. Deze werd in Nederland alleen geproduceerd in de Mineralencentrale in

Groot Zevert, maar deze productie is gestopt. In de GS brief wordt dit nader toegelicht.

Er is geen andere dierlijke meststof bekend met dezelfde eigenschappen als dit product

(hoog organisch stofgehalte en laag fosfaatgehalte). De formulering van het

amendement laat geen ruimte om de resterende middelen voor een ander doel in te

zetten dan praktijkproeven met een dierlijke meststof met een verlaagd fosfaatgehalte.

De resterende middelen, ca. € 132.000,- vallen vrij in de algemene middelen.   

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 200.000,00

Programma   : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 14 november 2018 is amendement 648: versnelling toepassing mest met

gereduceerd fosfaatgehalte aangenomen. Hiermee is op de begroting van 2019 een

bedrag van € 200.000,- gereserveerd voor onderzoek, proeven en monitoring naar de

toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. In eerste instantie is een

verkennend onderzoek uitgevoerd naar de bewerking van mest en de toepassing van

deze meststoffen in de landbouw. In december 2020 heeft PS hierover het rapport met

de titel: Naar een gesloten fosfaatkringloop in Zuid-Holland ontvangen (PZH-2020-

761071449). In de brief met kenmerk PZH-2020-760351291 is PS nader geïnformeerd

over het vervolgproces. Het vervolgproces, toegekend aan CLM Onderzoek en Advies,

bestaat uit drie onderdelen: 

1. Inventarisatie van pilots in Nederland met toepassing van organischestofrijke en

fosfaatarme meststoffen gericht op het verbeteren van het organische

stofgehalte in de bodem (waaronder dierlijke mest met een gereduceerd

fosfaatgehalte);

2. Inventarisatie van behoefte naar dierlijke mest met een gereduceerd

fosfaatgehalte op akker- en tuinbouwbedrijven in Zuid-Holland;

3. Praktijkproeven naar de effecten van dierlijke mest met een gereduceerd

fosfaatgehalte op de bodem en het gewas.

Onderdelen 1 en 2 zijn afgerond en worden als bijlage bij de GS brief toegezonden aan

PS. Onderdeel 3 kan niet uitgevoerd worden. 
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3 Proces

 

De praktijkproeven kunnen niet uitgevoerd worden. De formulering van het

amendement laat geen ruimte om de resterende middelen voor een ander doel in te

zetten dan praktijkproeven met een dierlijke meststof met een verlaagd fosfaatgehalte.

De resterende middelen (ca. € 132.000,-) vallen vrij in de algemene middelen.   

 

4 Participatie en rolneming

Niet van toepassing. 

 

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing. 

 


