
 

 

Aan de minister van Landbouw, Tweede Kamer Landbouwwoordvoerders 
 
 
Hengelo, 14 september 2022 
 
 
Betreft: Statement kringlooplandbouw in gevaar door afschaffen derogatie 
 
 
 
Geachte plaatsvervangend minister van Landbouw, landbouwwoordvoerders Tweede 
Kamer e.a., 
 
Afgelopen week hebben wij kennisgenomen van het bericht dat de derogatie afgebouwd 
gaat worden in de periode 2023 – 2026. ‘Naast het afbouwpad voor de omvang van 
derogatie volgen er ook nog andere stevige maatregelen uit de conceptbeschikking die 
gevolgen hebben voor de agrarische sector. Zo moet Nederland de komende periode 
zogenoemde ‘verontreinigde gebieden’ aanwijzen, waar de derogatie sneller zal worden 
afgebouwd en aanvullende eisen worden gesteld’, is wat daar aanvullend bij wordt 
genoemd. 
 
Agro-innovatieregio kringlooplandbouw 
Wij, het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), 
zijn zeer teleurgesteld over deze berichtgeving. We voelen ons niet begrepen, niet 
gewaardeerd en worden zo in ons hemd gezet. Juist wij in de Achterhoek en Liemers, 
benoemd als koploperregio, deelnemer aan de Regiodeal en nota bene door het 
ministerie van LNV aangewezen als agro-innovatieregio. Juist bij ons staat 
kringlooplandbouw centraal, sturen we met onze 350 leden-melkveehouders en 
ketenpartners op een efficiënte en verantwoorde inzet van mineralen en draaien we op 
verzoek en onder toeziend oog van het ministerie LNV de BES-pilot met twintig van onze 
leden. 
 
Verantwoord bemesten 
Samen met onze leden en partners zetten we de Achterhoek en Liemers in beweging op 
de ecologisch en maatschappelijk belangrijke thema’s. Deze resultaten blijven niet alleen 
beperkt tot de regio, maar worden gerapporteerd en gelezen door heel Nederland. 
Diverse voorbeelden zijn hiervan beschikbaar. De meest relevante rondom derogatie en 
bemesting benoemen we expliciet.  
Twintig van onze leden zijn deelnemer aan de BES-pilot, de Bedrijfs Eigen Stikstofnorm. 
Kortgezegd, bemestingsniveau volgt onttrekking van mineralen op basis van 
KringloopWijzer-resultaten, met oog voor waterkwaliteit én ammoniakemissie. We 
hebben hier tussentijds over gerapporteerd:  
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/bes-pilot-motiveert-verantwoord-mestgebruik/ 
en: https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/groeizaam-2021-positief-voor-bes-2022/ 
 
Tevens hebben we hier actief over gecommuniceerd, maar helaas hebben we nooit een 
verdiepende vraag of onderbouwing ontvangen vanuit LNV, nota bene de opdrachtgever 
van de BES-pilot. Resultaten die, in onze ogen, de aanvraag voor verlenging van 
derogatie in Brussel hadden kunnen onderbouwen. Dit is een gemiste kans.  



 

 

 
Een streep door kringlooplandbouw 
Wij werken binnen de VKA al 8 jaar aan het verder brengen van kringlooplandbouw. 
Ieder bedrijf doet dit op zijn of haar manier. Daarbij kregen  we al nooit de ruimte om 
écht te kunnen experimenteren, maar nu, door het einde van de derogatie, is 
kringlooplandbouw definitief voorbij. 
Wij hebben ons met onze leden en ketenpartners altijd gericht op het maximaal benutten 
van mineralen op eigen bedrijf. De mineralen in organische mest zijn hiervan een 
essentieel onderdeel. En juist deze mineralen moeten ons bedrijf grotendeels verlaten bij 
het einde van de derogatie. Kunstmest, aardgas-verslindend en CO2-belastend, mogen 
we daarentegen en daarvoor in de plaats extra aanvoeren. Dit heeft grote gevolgen op 
vele thema’s: 

- Minder organische mest betekent minder mineralen welke ook in deze mest zitten 
en het bodemleven voeden 

- Minder organische mest betekent minder organische stof, minder 
watervasthoudend vermogen van de bodem en dus een stijging van het 
uitspoelingrisico 

- Minder organische stof is minder CO2-vastlegging en verschraling van de bodem. 
Dit heeft een opwarmend effect en gaat juist in tégen klimaatdoelen 

- Meer transport van mest en kunstmest, wat leidt tot meer NOx- en CO2-uitstoot 
- Ingezaaide kruidenrijke mengsels gaan verloren bij minder organische mest en 

meer kunstmest. De inspanningen om te komen tot meer biodiversiteit gaan 
verloren 

- Ten slotte bedraagt het financiële gevolg voor ons gemiddelde lid €30.000,- per 
jaar bij de huidige prijsvorming van mest, kunstmest en energie. 

 
Onbegrepen en volledig in de kou gezet, zo voelen wij ons als agro-innovatieregio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zienswijze 7e Nitraat Actie Plan 
Is er dan een alternatief? Ja, tijdens de inventarisatieronde 7e Nitraat Actie Plan (NAP) 
hebben wij samen met enkele van onze partners, Groeikracht en De Marke, een 
zienswijze ingediend met daarin een alternatief voorstel voor derogatie, een soort van 
afrekenbare stoffenbalans, ‘hufterproof’ middels bewezen betrouwbare analyses. Deze 
zienswijze voegen we hierbij nogmaals toe. 
 
We zijn graag bereid deze zienswijze, maar ook voorgaande opmerkingen, nader toe te 
lichten. 
Stel ons niet nogmaals teleur! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA): 
 
John Koeleman, melkveehouder in Geesteren (GLD) 
Maarten Harmsen, melkveehouder in Hengelo (GLD)  
Corine Pleiter, melkveehouder in Groenlo 
Stefan te Selle, melkveehouder in Winterswijk 
Joost Geuijen, melkveehouder in Netterden 
Manon Tankink, melkveehouder in Rekken 
Edwin Breimer, melkveehouder in Toldijk 
 
www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl 
  
 


