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Onderwerp

Amendement 648 VVD - Versnelling toepassing
mest met gereduceerd fosfaatgehalte

– Verkennend

onderzoek

Geachte Statenleden,

Op 14 november 2018 is amendement 648: versnelling toepassing mest met gereduceerd
fosfaatgehalte aangenomen. Hiermee heeft u op de begroting van 2019 een bedrag van

€ 200.000,00 gereserveerd voor onderzoek, proeven en monitoring naar de toepassing van mest
met een gereduceerd fosfaatgehalte. Op 24 maart 2020 (brief met kenmerk PZH-2020729578139) hebben wij u geïnformeerd dat wij in overleg met de indieners eerst nader
verkennend onderzoek wilden laten uitvoeren naar de bewerking van mest en toepassing van
deze meststoffen in de landbouw. Inmiddels heeft CLM Onderzoek en Advies dit verkennend
onderzoek uitgevoerd en heeft u in december 2020 dit rapport met de titel Naar een gesloten
fosfaatkringloop in Zuid-Holland ontvangen (brief met kenmerk PZH-2020-761071449). Graag
willen wij u nader informeren over de vervolgstappen in de uitvoering van amendement 648.

Vervolgproces
Naar aanleiding van het rapport van CLM Onderzoek en Advies hebben we een gesprek gevoerd
met de indieners van het amendement over hoe de uitvoering van het amendement verder in te
vullen. Aan de hand van het verkennend onderzoek zijn we overeengekomen dat we het
organische stofgehalte in de bodem daarin centraal moeten stellen: wat is nodig voor een goede
bodemvruchtbaarheid en welke bodemverbeteraars kunnen hier voor welke teelten en
ondergronden een positieve bijdrage aan leveren. En hoe werken deze bodemverbeteraars in de
praktijk?

We gaan daarom in kaart brengen wat er landelijk loopt aan pilots ten aanzien van organische
stofrijke en fosfaatarme meststoffen gericht op het verbeteren van het organische stofgehalte in
de bodem. Met daarbij aandacht voor verschillende grondsoorten, waarbij de effectiviteit van het
product getest wordt en wat dit doet voor het tijdig vrijkomen van bijvoorbeeld stikstof in relatie tot
plantengroei. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verschillende proefboerderijen die in
opdracht van het Ministerie van LNV onderzoek doen naar het verbeteren van de bodemkwaliteit
en Zuid-Hollandse Proeftuinen of initiatieven die zich hiermee bezig houden.
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Daarnaast worden op bovenstaande aanvullende pilots gestart waarbij onderzoek wordt gedaan
naar de effectiviteit van bodemverbeteraars op de bodemkwaliteit van Zuid-Hollandse klei- en
zandgronden, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de effectiviteit voor planten en de
effecten voor de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangehaakt op lopende initiatieven en netwerken in de akkerbouw en bollenteelt.

We zullen u te zijner tijd informeren over de verdere voortgang van de uitvoering van het
amendement.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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