Maatregel

Herziening stelsel stikstofgebruiksnormen na
evaluatie stelstel van stikstofgebruiksnormen
en stikstofwerkingscoëfficiënten
Striktere stikstofgebruiksnormen van
groenbemesters na specifieke gewassen,
voor zand- en lössgronden
Toevoegen graszaadstoppel als
groenbemester
Hogere stikstofgebruiksnorm in graszaadteelt
van veldbeemd
Tijdelijke voortzetting equivalente maatregel
‘opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm
bij bovengemiddelde gewasonttrekking’
Verfijning indeling van fosfaatklassen
Herziening fosfaatgebruiksnormen
Hogere fosfaatgebruiksnorm in fosfaatklasse
‘hoog’ bij toepassing van meststoffen die het
organischestofgehalte verbeteren
Tijdelijke voortzetting equivalente maatregel
‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm’
Invoeren gecombineerde indicator
fosfaattoestand bodem
Herziening protocol monstername voor
bepaling fosfaattoestand
Verplichte rijenbemesting in maïs
Tijdelijke voortzetting equivalente maatregel
‘rijenbemesting in maïs’
Strengere eisen aan vanggewas in of na maïs
op zand en löss
Verplicht vanggewas op uiterlijk 31 oktober
na consumptie- en fabrieksaardappelen op
zuidelijk zand- en löss
Aanpassing uitrijdperiode vaste dierlijke mest
op grasland op klei- en veengrond
Verschuiven van uitrijdperiode drijfmest op

Paragraaf
Ontwerp 6e
AP
5.2.1

Inwerkingtreding

Keuze optie milieubeoordeling

1 januari 2022

Optie 1

5.2.2

1 januari 2019

Optie 1

5.2.3

1 januari 2019

5.2.4

1 januari 2019

5.2.5

Eindigt 1/1/2022

Geen optie opgenomen in milieubeoordeling. Areaal is
zeer gering.
Geen optie opgenomen in milieubeoordeling. Areaal is
gering.
O.b.v. concept-milieubeoordeling omvang normen naar
beneden bijgesteld

5.3.1
5.3.2
5.3.3

1 januari 2020
1 januari 2020
1 januari 2020

5.3.4

Eindigt 1 januari 2020

5.3.5

1 januari 2021

5.3.6

1 januari 2021

5.4.1
5.4.2

1 januari 2021
Eindigt 1 januari 2021

Niet opgenomen in milieubeoordeling. Uitgangspunt is
milieuneutraal. Effect is gelijk aan Optie 1.
Onderdeel herziening fosfaatgebruiksnormen
Niet opgenomen in milieubeoordeling. Uitgangspunt is
milieuneutraal
Optie 1
(bestaand beleid)

5.4.3

1 januari 2019

Optie 1

5.4.4

1 januari 2021

Optie 1

5.4.5

1 januari 2019

5.4.6

1 januari 2019

Optie 1 aangepast: alleen verruiming op klei- en
veengrond vanaf 1 december (i.p.v. 1 februari)
Optie 1

Optie 1
Optie 1
Optie 2, behalve bij grasland klasse ‘hoog’

-

(bestaand beleid)

bouwland
Aanpassing regels vernietigen van grasland
Voorkomen afspoeling in ruggenteelten op
klei- en lössgrond

5.4.7
5.4.8

1 januari 2019
1 januari 2021

Verlengen vrijstelling stuifbestrijding
Veenkoloniën en Texel
Extra reductie nitraatuitspoeling in kwetsbare
drinkwaterwinningen op zand- en lössgrond

5.4.9

Additionele bufferstroken voor verbetering
oppervlaktewaterkwaliteit

5.5.2

Voortzetten bestaande
maatregel
Indien regionale
overeenkomsten
onvoldoende zijn: 1
januari 2021
verplichtende
maatregelen
1 januari 2022, eerder
indien mogelijk

5.5.1

Optie 1
Optie 1: a, c, d.
Optie 2: b, waarbij korting van 50 kg N op Ngerbuiksnorm bij vernietiging na 31 mei en bemesting
van N volgens N-bodemanalyse indien vernietiging van 1
feb t/m 31 mei
Bestaand beleid wordt voortgezet
Optie 1 en aanscherping regels per gebied gedurende
looptijd zesde actieprogramma indien in 2019
onvoldoende voortgang is

Optie 1

