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Aan 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

Datum:  15 juni 2020 

 

Betreft:  consultatie wijziging Ubm in verband met digitale verantwoording vervoer meststoffen  

 

 

 

 

L.S.,  

 

Het bestuur van Dutch Dairymen Board heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijziging in verband met digitale 

verantwoording vervoer meststoffen. Namens de leden van DDB geven wij u onderstaande reactie op de consultatie. 

 

Allereerst geldt ook voor deze consultatie een zeer korte reactie termijn, hetgeen het proces onmogelijk goed kan doen.  

Na het doornemen van de door u ter inzage geboden stukken en uw verzoek om een reactie op het gehele Besluit en de 

contouren van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de toelichting, hebben wij tevens enige reacties doorgenomen 

waaronder de reactie door branchevereniging CUMELA. Door de veelvoud aan gestelde vragen, opmerkingen, 

aanvullingen en geconstateerde onvolkomenheden en tegenstrijdigheden die CUMELA heeft omschreven in haar 

uitgebreide reactie, rijst bij ons de vraag waarom de voorbereiding van deze wijziging Ubm in verband met digitale 

verantwoording vervoer meststoffen, niet beter is uitgevoerd en passender is bij de praktijk? De talloze vragen, 

opmerkingen etc. in de reactie van CUMELA rechtvaardigen naar onze mening een toelichting van uw Ministeries en 

beantwoording van al deze vragen, opmerkingen etc. - terwijl ook gesprekken met de doelgroepen noodzakelijk blijken - 

vóórdat deze wijziging Ubm in verband met digitale verantwoording vervoer meststoffen wordt doorgevoerd.   

DDB wil uw Ministeries dan ook met klem verzoeken de wijziging Ubm in verband met digitale verantwoording 

meststoffen, uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over alle haken en ogen die dit voorstel zo klaarblijkelijk nog 

heeft en er een zorgvuldiger uitgewerkt voorstel ligt.  
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Rest ons nog de vraag waarom zuiveringsslib, compost en overige organische meststoffen (voorlopig) ongemoeid blijven 

en het systeem in eerste instantie (voorlopig) alleen geldt voor dierlijke meststoffen. Juist van voornoemde organische 

meststoffen is bekend dat zij vaak residuen bevatten van ongewenste en/of schadelijke stoffen die een grote invloed 

kunnen hebben op hun omgeving. Juist deze stoffen zouden van begin tot eind in beeld moeten zijn en blijven om altijd 

aan te kunnen tonen waar deze organische stoffen zijn aangewend of geleverd.  

 

Tenslotte maken wij u opmerkzaam op het volgende. De afgelopen maanden is door verschillende organisaties, 

waaronder Dutch Dairymen Board, veel tijd en energie gestoken in het reageren op diverse internetconsultaties. Naast 

een automatische ontvangstbevestiging, is er nooit een inhoudelijke reactie van de Overheid ontvangen. De vraag aan 

beide Ministeries is, ons mee te nemen in het proces dat volgt op de reactie op deze consultatie (nog beter was geweest 

met boeren in gesprek te gaan om hen te vragen om advies, alvorens de voorgenomen wijzigingen in een consultatie 

voor te leggen met verzoek om een reactie achteraf), of er adviezen worden overgenomen, aanpassingen worden 

gedaan voor de datum inwerkingtreding op 1 januari 2021. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van Dutch Dairymen Board 

 

Sieta van Keimpema, voorzitter 


