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Besluit van 13 maart 1995, houdende een
wijziging van het Besluit kwaliteit en gebruik
overige organische meststoffen
(doseringsnormen gft-compost)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, van 12 augustus 1994, nr. J. 9412827, Directie Juridische en
Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1986, betreffende de bescherming van het milieu, in
het bijzonder de bodem, bij gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
(PbEG L 181) en op de artikelen 2, eerste lid, en 6 van de Meststoffenwet
en de artikelen 8 en 9 van de Wet bodembescherming;
Gezien het advies van de Technische commissie bodembescherming;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1994,
nr. W11.94.0512);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Juridische Zaken van 8 februari 1995,
nr. J. 95684, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen1 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a vervalt telkens «, daaronder mede begrepen het in
onderdeel b bedoelde slib,».
2. De onderdelen b en f vervallen.
3. De onderdelen c tot en met k worden geletterd b tot en met i.
4. In onderdeel d wordt «de in de onderdelen f en g bedoelde
produkten» vervangen door: het in onderdeel e bedoelde produkt.
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B
In artikel 2 wordt «de artikelen 3 tot en met 11» vervangen door: de
artikelen 3 tot en met 10.
C
In artikel 4, eerste lid, vervalt «, niet zijnde schoon slib,».
D
In artikel 6, eerste lid, vervalt «schone compost of».
E
Aan artikel 10, tweede lid, wordt vóór het leesteken punt toegevoegd:
, voor zover de compost niet is bestemd om te worden verhandeld.
F
In artikel 12, eerste lid, wordt «de artikelen 3 tot en met 11» vervangen
door: de artikelen 3 tot en met 10.
G
Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.
2. Het tweede lid vervalt.
H
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt.
2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. In dat lid wordt «de
in het eerste en tweede lid bedoelde perioden» vervangen door: de in het
eerste lid bedoelde perioden.
I
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Het is verboden compost te gebruiken in een grotere hoeveelheid
dan:
a. 6 ton droge stof per hectare per jaar dan wel 12 ton droge stof per
hectare per twee jaren op bouwland of op maı̈sland;
b. 3 ton droge stof per hectare per jaar dan wel 6 ton droge stof per
hectare per twee jaren op grasland.
2. Het tweede lid vervalt.
3. Het derde, vierde en vijfde lid worden vernummerd tot tweede, derde
en vierde lid.
4. In het derde lid wordt «De in het eerste en tweede lid gestelde
verboden» vervangen door: De in het eerste lid gestelde verboden.
5. In het vierde lid wordt «de in het eerste en tweede lid bedoelde
perioden» vervangen door: de in het eerste lid bedoelde perioden.
J
In artikel 21 wordt na «verschillende van deze meststoffen» telkens
ingevoegd: of dierlijke meststoffen.
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K
Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt vóór het leesteken punt toegevoegd: , dan
wel 12 ton droge stof per hectare per twee jaren.
2. Het derde lid vervalt.
3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.
4. In het derde lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door: tweede
lid.
L
In artikel 24 wordt «schone compost» vervangen door: compost.
M
In artikel 25, tweede lid, wordt «schone compost» vervangen door:
compost.
N
Artikel 27 komt te luiden:
Artikel 27
Het is verboden op natuurterrein zuiveringsslib, compost of zwarte
grond, een mengsel van deze stoffen of een mengsel van deze stoffen met
dierlijke meststoffen te gebruiken.
O
Het opschrift van paragraaf 5 wordt vervangen door: Paragraaf 5.
Regelen aangaande het uitrijden van overige organische meststoffen.
P
Na artikel 28 wordt het volgende artikel ingevoegd:
Artikel 28a
Het is verboden zuiveringsslib te gebruiken of een mengsel van dierlijke
meststoffen met zuiveringsslib:
a. op weideland: gedurende de periode van beweiding;
b. op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen:
minder dan drie weken voor de oogst;
c. op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met
uitzondering van fruitbomen: gedurende de groeiperiode van de groente
onderscheidenlijk het fruit;
d. op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die
gewoonlijk in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden
geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst alsmede tijdens de
oogst.
Q
In artikel 30, eerste lid, wordt «28 en 29» vervangen door: 28, 28a en 29.
R
De bij het besluit behorende bijlage Ia vervalt.
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S
De bij het besluit behorende bijlage IIa vervalt.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de vijfde week na de datum
van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst, en werkt, met
uitzondering van artikel 1, de onderdelen N, P en Q, terug tot en met
1 januari 1995.
1

Stb. 1991, 613, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 19 november 1994, Stb. 814.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 9 mei 1995, nr. 89.

ARTIKEL III
De tekst van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische
meststoffen wordt in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 maart 1995
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Uitgegeven de zesde april 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

51U0157
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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NOTA VAN TOELICHTING
1. Inleiding
Het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (verder:
Boom) is op 1 januari 1993 in werking getreden. Op 26 november 1992
heeft over het Boom een mondeling overleg plaatsgevonden tussen de
toenmalige Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) met
de Vaste Commissies voor Milieubeheer en voor Landbouw en Natuurbeheer van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1992/1993, 18 225, nr. 54).
Tijdens dat overleg is door die ministers toegezegd dat het Boom zal
worden gewijzigd teneinde de huidige afzetmogelijkheden voor groente-,
fruit- en tuincompost (GFT-compost) niet nadelig te beı̈nvloeden. De
wijziging komt er op neer dat de tot 1 januari 1995 voor GFT-compost
geldende doseringsnormen ook na die datum zullen blijven gelden.
Volgens het besluit – zoals dit thans luidt – zouden vanaf 1 januari 1995
strengere normen gaan gelden. Met het onderhavige besluit wordt dit
voorkomen en wordt de toezegging gestand gedaan.
Voorts strekt het onderhavige besluit tot implementatie van artikel 7 van
richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 12 juni 1986, betreffende de bescherming van het milieu, in het
bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
(PbEG L 181). In de toelichting bij artikel I, onderdeel P, wordt hierop
uitvoeriger ingegaan.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om voorts enige andere
wijzigingen in het Boom aan te brengen. Deze wijzigingen zullen
hieronder worden toegelicht.
2. Doseringsnormen voor compost
Tot 1 januari 1995 worden in het Boom drie soorten compost onderscheiden: compost, schone compost en zeer schone compost. Voor het
gebruik van zeer schone compost zijn uitsluitend fosfaatnormen gesteld.
Voor het gebruik van compost en schone compost gelden daarnaast ook
doseringsnormen, die zijn gekoppeld aan de hoeveelheid droge stof die
op de bodem wordt gebracht. Compost mag op bouw- en maı̈sland
worden gebruikt in een maximale hoeveelheid van 3 ton droge stof per
hectare per jaar. Op grasland mag de helft van deze hoeveelheid worden
gebruikt. De maximale doseringsnorm voor schone compost is 6 ton
droge stof per hectare per jaar onderscheidenlijk 12 ton droge stof per
hectare per twee jaren. Met ingang van 1 januari 1995 worden de
kwaliteitsnormen voor compost zodanig aangescherpt dat compost zal
moeten voldoen aan de strengere normen die tot die datum voor schone
compost golden. Schone compost verdwijnt dan als afzonderlijke
categorie. Vanaf 1 januari 1995 worden in het Boom derhalve niet meer
drie soorten compost onderscheiden, maar nog slechts twee, namelijk
compost en zeer schone compost.
Compost van ongescheiden ingezameld huishoudelijk afval kan niet
voldoen aan de na 1 januari 1995 geldende kwaliteitsnormen. Deze
compost zal dan dus niet meer in de landbouw mogen worden
aangewend. Als gevolg hiervan zal de categorie compost vanaf 1995
voornamelijk nog bestaan uit GFT-compost en vergelijkbare compostsoorten, zoals heidecompost en champost.
Voorts zouden – door het wegvallen van het onderscheid tussen
compost en schone compost – voor de categorie die thans als schone
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compost wordt aangemerkt met ingang van 1 januari 1995 de strengere
doseringsnormen voor compost gaan gelden. Zo wordt met ingang van
1 januari 1995 de in het voorgaande aangegeven norm van 6 ton voor
schone compost aangescherpt tot 3 ton. Dit geldt onder meer voor
GFT-compost, dat op dit moment in de regel voldoet aan de kwaliteitsnormen voor schone compost maar nog niet aan de normen voor
zeer schone compost. Zonder een zodanige tussentijdse kwaliteitsverbetering van GFT-compost dat deze compost voldoet aan de normen
voor zeer schone compost, gelden daarvoor vanaf 1 januari 1995 de
strengere doseringsnormen. Naar verwachting zal deze kwaliteitsverbetering voor een aanzienlijk deel van het GFT-compost nog niet op
1 januari 1995 zijn verwezenlijkt.
De producenten van GFT-compost hebben gewezen op de problemen
die kunnen ontstaan bij afname van de afzetmogelijkheden in het besluit
en het achterwege blijven van de kwaliteitsverbetering die noodzakelijk is
om na 1 januari 1995 dezelfde hoeveelheid compost te kunnen blijven
afzetten. De ontwikkeling van het gescheiden ophalen van huisvuil zou
daarmee in gevaar kunnen komen. Hoewel ook andere factoren dan
bedoelde aanscherping van de doseringsnormen een rol spelen bij het
veroveren van een plaats op de afzetmarkt, hebben de Ministers van LNV
en van VROM, zoals in de inleiding reeds is gememoreerd, toegezegd dat
na 1 januari 1995 voor compost (waarvoor dan de aangescherpte
kwaliteitsnormen gelden waaraan op dit moment schone compost moet
voldoen) de huidige doseringsnormen zullen worden gehandhaafd. Deze
toezegging beperkt zich niet tot GFT-compost maar geldt voor alle
compost. De verwachting is dat compost na bedoelde datum als gevolg
van de aanscherping van de kwaliteitsnormen voor een aanzienlijk deel uit
GFT-compost zal bestaan. Ook champost zal naar verwachting grotendeels
aan de aangescherpte normen kunnen voldoen. Artikel I, onderdelen I, K
en M, van het onderhavige besluit strekken tot uitvoering van de
toezegging.
Door een wijziging van artikel 24 blijft de eenmalige grote gift van
schone compost na 1 januari 1995 mogelijk voor compost (waarvoor dan
de kwaliteitsnormen gelden die thans voor schone compost gelden). Er is
afgezien van het opnemen van de mogelijkheid dat een grotere
hoeveelheid compost dan 12 ton voor een periode van meer dan twee jaar
wordt gebruikt, bijvoorbeeld 24 ton per vier jaar. Bij een eenmalige
compostgrift van 24 ton wordt namelijk de fosfaatnorm overschreden.
3. Actualisering terminologie
Aangezien na 1 januari 1995 de categorieën schone compost en schoon
slib verdwijnen, kunnen de begrippen schone compost en schoon slib
vervallen, alsmede de daarop betrekking hebbende bijlagen Ia en IIa bij
het Boom. Hiertoe strekken artikel I, de onderdelen A, C, D, G, H, I, voor
zover dit betreft artikel 20, tweede lid, van het Boom, J en L, en de
artikelen II en III van het onderhavige besluit.
4. Evaluatie van het Boom
In het in paragraaf 1 bedoelde overleg hebben de ministers met de
Tweede Kamer afgesproken dat de evaluatie wordt uitgesteld tot 1995.
Op dit moment vindt reeds een inventarisatie plaats van de knelpunten
die zich in de praktijk bij de toepassing van het Boom voordoen. Een
mogelijk knelpunt is de verhouding van het Boom tot de afvalstoffenwetgeving. In de praktijk blijkt niet duidelijk te zijn op welke wijze dient te
worden opgetreden tegen de aanwending van zuiveringsslib, compost of
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zwarte grond, dat weliswaar voldoet aan de normen die in het Boom zijn
gesteld met betrekking tot de gehalten van zware metalen, maar waarvan
de aanwending tot een onaanvaardbare verontreiniging van de bodem
kan leiden als gevolg van de aanwezigheid van stoffen waarvoor in het
Boom geen kwaliteitsnormen zijn gesteld. Dit kan ook een gevolg zijn van
het bijmengen met afvalstoffen waarvan ongewenst is dat deze met de
aanwending van zuiveringsslib, compost of zwarte grond op of in de
bodem worden gebracht. Of op dit punt wijziging van het Boom wenselijk
is, zal bij de evaluatie van het Boom moeten blijken. Overwogen wordt
voorafgaande aan de evaluatie reeds een circulaire toe te zenden aan de
met controle en handhaving belaste instanties, waarin zij worden
geı̈nformeerd hoe op dit moment in bedoelde gevallen het best kan
worden opgetreden.
In de nota van toelichting bij het Boom is aangegeven dat per 1 januari
1995 naast de bestaande normering op basis van zware metalen ook
normen zullen worden gesteld op basis van de gehalten aan organische
micro-verontreinigingen. Gelet op de stand van het onderzoek dat ter zake
wordt uitgevoerd, is het niet mogelijk dit voornemen reeds met ingang
van 1 januari 1995 te verwezenlijken. Invoering van normen voor
organische microverontreinigingen zal slechts mogelijk zijn door wijziging
van het Boom; deze zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden nadat bedoelde
normen beschikbaar zijn gekomen.
5. Handhaving
Het onderhavige besluit leidt niet tot extra lasten voor de overheid.
Producenten van GFT-compost zullen hun afzetmogelijkheden voor deze
compost niet zien verslechterd; de hoeveelheid die van deze compost mag
worden aangewend zal immers niet worden verkleind, zoals thans in het
Boom is bepaald.
Doordat de begrippen schone compost en schone slib niet meer worden
gebruikt en daarvoor ook geen afzonderlijke kwaliteits- en doseringsnormen meer worden gesteld, wordt het besluit iets eenvoudiger.
6. Inspraak
Het ontwerp van het onderhavige besluit is voor inspraak gepubliceerd
in de Staatscourant van 8 maart 1994 (nr. 47). Reacties zijn onder meer
ontvangen van de Vereniging Krachtwerktuigen, het Landbouwschap, het
Produktschap voor Zuivel (met verwijzing naar de reactie van het
Landbouwschap), de Produktschappen voor Vee en Vlees en voor
Pluimvee en Eieren en de Natuurbeschermingsraad.
Voorts zijn overeenkomstig artikel 92 (71 oud) van de Wet bodembescherming de Technische commissie bodembescherming (TCB) en de
Raad voor het milieubeheer om advies gevraagd. De TCB heeft advies
uitgebracht, de Raad voor het milieubeheer heeft daarvan afgezien.
Op 16 juni 1994 hebben de vaste commissies van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van de Tweede Kamer met de Ministers van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer over het ontwerp-besluit overleg gevoerd (Kamerstukken
II vergaderjaar 1993/94, 18 225, nr. 63).
De Vereniging Krachtwerktuigen maakt er bezwaar tegen dat de
aanscherping van de normering die in het Boom voor zuiveringsslib is
opgenomen, met ingang van 1 januari 1995 doorgaat, terwijl de aangekondigde evaluatie van het besluit wordt uitgesteld. Zij stelt voor om de
evaluatie toch in 1994 te laten plaatsvinden en pas daarna een besluit te
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nemen over de normering in het Boom. Hierover zij opgemerkt dat het
praktisch gezien niet haalbaar was de evaluatie van het Boom in 1994 af te
ronden en eventueel naar aanleiding van de resultaten daarvan het Boom
te wijzigen. De normering voor zuiveringsslib is gebaseerd op het
uitgangspunt van een gefaseerde invoering van de normen voor zware
metalen waarbij sprake is van evenwichtsbemesting. Dit laatste houdt in
dat bij bemesting niet meer metalen worden toegediend dan door de
gewassen worden opgenomen. Op dit moment is er geen reden dit
uitgangspunt te verlaten. De Vereniging Krachtwerktuigen heeft voorts
een rapport toegezonden onder de titel «Evaluatie van het B.O.O.M., Een
visie vanuit de industrie». Dit rapport zal gezien de beperkte reikwijdte van
het onderhavige besluit in relatie tot de ruime reikwijdte van het rapport,
bij de evaluatie van het Boom worden betrokken.
Het Landbouwschap stelt met verbazing van het ontwerp-besluit kennis
te hebben genomen maar daar niet afwijzend tegenover te staan. De
verbazing richt zich op het uitstellen van de aanscherping van de
doseringsnormen en de introductie van normen voor organische
microverontreinigingen in GFT-compost. Wat het laatste betreft wordt
verwezen naar hetgeen hiervoor reeds eerder is opgemerkt.
Wat het eerste betreft merkt het Landbouwschap voorts op dat er op de
afzetmarkt een oneerlijke concurrentie wordt ervaren tussen GFT-compost
enerzijds en champost en dierlijke mest anderzijds. Hierover zij opgemerkt
dat de afzetmogelijkheid door een groot aantal factoren wordt bepaald en
dat het gehalte aan zware metalen daar slechts één van is. Daar komt bij
dat GFT-compost en dierlijke mest veelal met verschillende oogmerken
worden gebruikt: GFT-compost wordt vooral voor bodemverbetering
gebruikt en niet voor bemesting. Dit houdt verband met de verschillende
eigenschappen van GFT-compost en dierlijke mest. De vergelijking tussen
GFT-compost en dierlijke mest wordt voorts bemoeilijkt doordat voor
dierlijke mest uitsluitend fosfaatnormen zijn gesteld en geen normen voor
zware metalen gelden, hoewel dierlijke mest zeker ook relevante
hoeveelheden van bepaalde zware metalen bevat. De aanscherping van
de doseringsnormen voor fosfaat in GFT-compost vindt wèl doorgang en
loopt in de pas met de normstelling voor dierlijke mest op dit punt. Van
oneerlijke concurrentie is derhalve geen sprake. Tenslotte moet bij de
normering van GFT-compost worden meegewogen dat de afzet daarvan
ook een milieudoelstelling dient, namelijk de verwijdering van afvalstoffen
zonder dat deze behoeven te worden gestort, waardoor de schaarse
stortcapaciteit zou moeten worden aangesproken.
Bij dierlijke mest is een dergelijke afweging niet aan de orde. Overigens
zijn de afzetbaarheid van grote hoeveelheden dierlijke mest en de
mogelijkheid van verwerking van overschotten van dierlijke mest die
ontstaan als gevolg van gebruiksbeperkingen, zaken die ook zijn
meegewogen bij de totstandkoming van het besluit om de milieuhygiënisch gezien wenselijke eindnormen (evenwichtsbemesting) niet
onmiddellijk in te voeren maar fasegewijs.
De Produktschappen voor Vee en Vlees en voor Pluimvee en Eieren
toonden zich eveneens verbaasd dat de aanscherping van de doseringsnormen voor GFT-compost en de introductie van normen voor organische
microverontreinigingen in GFT-compost worden uitgesteld. Hierop is in
het voorgaande reeds ingegaan bij de bespreking van de reactie van het
Landbouwschap.
Naar de mening van de TCB is een verruiming van de gebruiksnormen
voor compost slechts te rechtvaardigen indien deze verruiming gemotiveerd zou kunnen worden op grond van nieuwe wetenschappelijke
inzichten over het gedrag van compost in landbouwbodems. Vooralsnog
is dit niet gebleken, zodat de commissie het definitief afzien van de
aanscherping van de gebruiksnormen voor compost bezwaarlijk acht. Het
onderhavige besluit moet echter niet tegen die achtergrond worden
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gezien, maar is bedoeld om iets te doen aan de problemen die zich bij de
afzet van GFT-compost zullen voordoen bij aanscherping van de doseringsnormen zoals met ingang van 1 januari 1995 in het Boom is voorzien. De
TCB wijst op de mogelijkheid om bij de normstelling onderscheid te
maken al naar gelang de hoeveelheid organische stof die via oogst van
gewassen wordt afgevoerd. Dit zou echter tot een differentiatie van het
Boom leiden die vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie uit een
oogpunt van handhaafbaarheid van de regels niet gewenst is. Wel zal aan
dit punt aandacht worden besteed tijdens de evaluatie van het Boom,
zoals de commissie voorstelt. Tenslotte stelt de TCB voor om niet tot
uitstel of afstel van de aanscherping van de gebruiksnormen te besluiten
voordat de evaluatie van het Boom heeft plaatsgevonden. Zoals eerder
opgemerkt was het echter praktisch gezien niet haalbaar de evaluatie van
het Boom in 1994 af te ronden voordat de aanscherping van de normen
met ingang van 1 januari 1995 een feit zal zijn. Voor dat moment dient een
oplossing te zijn getroffen voor de problemen die zich bij de afzet van
GFT-compost zullen voordoen indien de aanscherping van de doseringsnormen doorgang zou vinden. Hierin voorziet het onderhavige besluit.
De Natuurbeschermingsraad kan zich met de intentie van het ontwerpbesluit verenigen. De raad constateert echter dat niet wordt aangegeven
op welke termijn de oorspronkelijk voorgenomen aanscherping van de
doseringsnormen wèl zal plaatsvinden. Teneinde de druk op de kwaliteitsverbetering van GFT-afval te handhaven, acht de raad het stellen van een
termijn dan wel een expliciete beoordeling van de doseringsnorm bij de
voorgenomen evaluatie van het Boom noodzakelijk. Hierover kan worden
opgemerkt dat de verbetering van de kwaliteit van GFT-compost reeds alle
aandacht krijgt. Hierbij kan worden opgemerkt dat een groot gedeelte van
de producenten van GFT-compost zich inspant om het door KIWA-NV
(Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg
voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk) afgegeven
certificaat te bemachtigen. Ter verkrijging van dit zogenoemde
KIWA-certificaat worden zowel eisen gesteld aan de wijze van produktie
van de GFT-compost als aan het produkt zelf.
Verder vindt er op het ogenblik onderzoek plaats naar de herkomst van
de aanwezige verontreinigingen in GFT-compost zodat beter inzicht
ontstaat in de mogelijkheden om (zeer) schone compost te produceren.
Op dit moment kan echter nog niet worden ingeschat op welke termijn
een betere kwaliteit GFT-compost kan worden verkregen. De doseringsnormen voor GFT-compost zullen bij de evaluatie van het Boom opnieuw
aan een beoordeling worden onderworpen in het licht van de mogelijkheden om de aangescherpte normen zo spoedig mogelijk ook voor
GFT-compost te laten gelden. Daarbij zal ook aandacht worden besteed
aan de mogelijkheid om het mengprodukt van dierlijke mest en
GFT-compost in het buitenland af te zetten, zoals de Produktschappen
voor Vee en Vlees en voor Pluimvee en Eieren vragen. Dit is ook
toegezegd tijdens het overleg dat de vaste Commissies van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer van de Tweede Kamer op 16 juni 1994 met de Ministers
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het ontwerp-besluit hebben
gevoerd. Tijdens dat overleg bleek overigens ook dat de commissies met
het ontwerp-besluit konden instemmen.
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7. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdelen B en F
In de artikelen 2 en 12 van het Boom werd ten onrechte ook verwezen
naar artikel 11. De in dat artikel gestelde verplichtingen zijn namelijk niet
gericht tot degene die een Boom-produkt gebruikt, maar tot gedeputeerde
staten. De verwijzing naar artikel 11 is met het oog hierop geschrapt.

Artikel I, onderdeel E
In dit onderdeel gaat het om een verduidelijking van artikel 10 van het
Boom. Alleen in het geval dat compost is vervaardigd uit afvalstoffen die
afkomstig zijn uit, en worden gebruikt in eigen bedrijf of huishouding,
geldt een uitzondering op de registratieverplichting. Overigens dient er op
te worden gewezen dat artikel 10, eerste lid, nog niet in werking is
getreden.

Artikel I, onderdeel N
In artikel 27 is verboden Boom-produkten of mengsels van deze
produkten met dierlijke meststoffen te gebruiken op natuurterrein.
Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat mengsels van Boom-produkten
worden gebruikt. Artikel 27 is in die zin aangevuld.

Artikel I, onderdeel P
Het nieuwe artikel 28a dient ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn nr.
86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni
1986, betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de
bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PbEG L 181).
Ten aanzien van de implementatie van dit artikel 7 is een ingebrekestelling
ontvangen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (brief
van 13 januari 1994, nr. SG(94)D322, Ref. 92/2299). In antwoord hierop is
de Commissie bij brief van 25 maart 1994, nr. 306, meegedeeld dat de
Nederlandse regering van mening is dat het door de richtlijn beoogde
resultaat is verwezenlijkt ingevolge een richtlijn van de Unie van Waterschappen en de op de Warenwet gebaseerde Regeling normen zware
metalen.
Toegezegd is echter dat het artikel alsnog expliciet zal worden omgezet
in Nederlands recht door wijziging van het Boom.

Artikel II
Met het onderhavige besluit wordt onder meer beoogd dat de doseringsnormen voor GFT-compost die golden tot 1 januari 1995, ook na die
datum blijven gelden. Omdat het besluit niet per 1 januari 1995 in werking
is getreden, zijn ingevolge het huidige Boom vanaf 1 januari 1995
strengere normen gaan gelden. In verband hiermee is ten aanzien van de
bepalingen van het besluit, die betrekking hebben op doseringsnormen,
voorzien in terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1995.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
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