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Verwerken van sloot- en bermmaaisel in de kleine kringloop
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Geachte heer V,
Met deze brief antwoord ik, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, op
de brief die u, namens de burgemeesters en wethouders van diverse Brabantse
gemeenten, aan mij gestuurd heeft op 16 januari 2020. In deze brief meldt u dat
het waterschap Brabantse Delta en diverse Brabantse gemeenten actief zijn op
het gebied van het inzetten van maaisel voor de verbetering van
landbouwgronden. U geeft aan dat deze reststroom kan worden ingezet om het
organische stof gehalte van de bodem te verhogen, wat voordelen heeft voor het
vasthouden van water in droge perioden en ook potentieel voor het beperken van
de nutriëntenuitspoeling.
In de brief meldt u dat u in de afgelopen 10 jaar samenwerkingen heeft
opgebouwd tussen overheden en agrariërs, om op deze wijze maaisel binnen de
kringloop te verwaarden. U geeft aan dat de recente aanpassing van de
vrijstellingsregeling plantenresten van 1 naar 5 km voor u een werkzame
verruiming is, maar dat de beperking dat het maaisel op locatie niet mag worden
gecomposteerd of gefermenteerd zeer belemmerend werkt voor partijen.
Over activiteiten zoals die in uw brief zijn beschreven in het kader van circulair
terreinbeheer ben ik samen met mijn collega van het Ministerie voor Milieu en
Wonen in dialoog met de Biomassa alliantie circulair terreinbeheer. In deze
alliantie werken 10 partijen (decentrale overheden, kennisinstituten en
terreinbeherende organisaties) samen om ervaringen te delen en kennis te
ontwikkelen.
De Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om organische afvalstoffen te verwerken
tot een compost. Dit product wordt in de Meststoffenwet als volgt gedefinieerd:
product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische
afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met
behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en
zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van
humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke
meststoffen en niet verpompbaar is. Ik constateer dat een dergelijk eindproduct
kan worden gemaakt van de reststromen, waar u als terreinbeheerder zich van
moet ontdoen. Een dergelijk proces kan plaatsvinden bij een grootschalige
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composteerder, die op afstand gevestigd is, maar ook de betreffende boeren die
het product afnemen, kunnen een vergunning krijgen voor het composteren en
zouden het product op het eigen bedrijf kunnen composteren. De gemeenten zijn
bevoegd gezag in dezen. Tevens kan het waterschap, indien men zelf
werkzaamheden verricht om het land te maaien, dit tot 600 m3 op eigen terrein
vergunningsvrij composteren of kan een derde, die werkzaamheden heeft verricht
waarbij het groenafval vrijkomt, dit vergunningsvrij tot 600 m3 composteren.
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In de toelichting op de vrijstellingsregeling plantenresten, zoals beschreven in het
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, wordt gemeld dat het
opbrengen van materiaal na een andersoortige behandeling (waardoor het feitelijk
niet meer is aan te merken als land- en bosbouwmateriaal), zoals bokashi of
composteren, niet onder de vrijstellingsregeling valt. Hetzelfde geldt voor
tussenopslag van materiaal: deze opslag valt niet onder de regeling, als aan de
eisen van de regeling, waaronder de afstandseis, wordt voldaan.
Gezamenlijk onderzoeken de ministeries van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Infrastructuur & Waterstaat welke beleidsaanpassingen en
eventuele aanpassingen in de regelgeving mogelijk zijn om voldoende ruimte te
geven voor circulair terreinbeheer, binnen de randvoorwaarden van bescherming
van milieu en gezondheid. Daar zijn echter ook nog te beantwoorden
kennisvragen (in het bijzonder over fermentatie en de productie van bokashi)
waarvoor onderzoek is uitgezet. Daarvan komen op korte termijn resultaten
beschikbaar. Die nemen we mee in de beleidsdialoog. Er zal op korte termijn in
nauwe samenwerking met de Biomassa alliantie circulair terreinbeheer een plan
worden gemaakt ter voorbereiding van mogelijke toekomstige aanpassingen van
beleid en regelgeving. Daarbij zoveel mogelijk stakeholders, waaronder ook
Brabantse delta worden betrokken. Daarin wordt ook mee genomen de nadere
invulling en validatie van kwaliteitsborging en het beantwoorden van resterende
kennisvragen.
Ik ben ook graag bereid om op korte termijn met u in gesprek te gaan. Maar ik
roep u ook op om zich bij deze dialoog aan te sluiten en praktijk ervaringen in te
brengen.
Hoogachtend,

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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