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Voorwoord

De Europese Commissie heeft sedert een aantal jaren een gemeenschappelijk
landbouwbeleid ingezet waarbij markt- en prijssteun gekoppeld aan productie
hoeveelheden gaandeweg omgebouwd wordt naar inkomenssteun die niet, althans in
veel minder mate, gekoppeld is met productie hoeveelheden.
De Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad heeft als doelstelling om
inkomenssteun te verstrekken aan ondernemers in de veehouderij en de plantaardige
productie en daarbij tegelijkertijd rekening te houden met aspecten als het milieu en
de kwaliteit van de omgeving.
Eén van de maatregelen die hierbij in het oog springt is de zogenaamde cross
compliance maatregel. Daarbij wordt inkomenssteun gegeven onder voorwaarde van
een milieuvriendelijker onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs en
zetmeelaardappelen.
In de bijbehorende uitvoeringsverordening EG Nr. 963/2001 wordt aan lidstaten
opgelegd om jaarlijks een rapportage te maken over de agrarische productie en de
bijbehorende milieu- en omgevingseffecten.
De beleidsverantwoordelijkheid voor dit dossier ligt bij het cluster internationaal
(Corné van Alphen) van de directie Landbouw. De directie Landbouw heeft aan het ECLNV gevraagd om de rapportage op te zetten en te realiseren Deze eerste rapportage
gaat in op de belangrijkste milieuproblemen waar de agrarische sector mee te maken
heeft en de maatregelen die zijn genomen.
Een speciaal woord van dank wil richten tot de EC-LNV werkgroep o.l.v. Frank
Ingelaat. Zij hebben in een kort tijdsbestek onderhavige rapportage gerealiseerd.

Drs. R.P. van Brouwershaven
Directeur Expertisecentrum LNV
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 1992 is de
verlaging van de prijssteun gecompenseerd met rechtstreekse inkomenssteun aan
agrariërs Bij de vaststelling van Agenda 2000 is deze ontwikkeling voortgezet, waarbij
de Raad van de Europese Unie tevens veel belang hecht aan het inpassen van
maatregelen om milieubescherming en stimulering van duurzame ontwikkeling in het
GLB. Zij heeft de lidstaten daarom verplicht gesteld milieumaatregelen te nemen met
betrekking tot de teelt van gewassen of andere producten waarvoor boeren
rechtstreekse inkomensondersteuning ontvangen (Vo. 1259/1999).
In de uitvoeringsverordening 963/2001 van 17 mei 2001 is een rapportageverplichting
opgenomen. Deze verplichting houdt in dat de lidstaten jaarlijks de volgende
informatie moeten leveren:
1) Met het oog op artikel 3 van de Vo.1259 (cross compliance) en met betrekking tot
alle in de bijlage van de regeling genoemde sectoren:
a. een analyse van de situatie inzake de gebruikte landbouwgrond en de
betrokken productie onder verwijzing naar mogelijke milieueffecten;
b. een gedetailleerde beschrijving van genomen milieumaatregelen passend bij
artikel 3, lid 1 van de verordening;
c. een beschrijving van de sancties die in dit kader zijn ingesteld.
2) Wanneer een lidstaat ervoor kiest uitvoering te geven aan artikel 4 (modulatie)
van de Vo. 1259, moet zij ook over deze maatregelen gedetailleerde informatie
verstrekken.
3) De lidstaten moeten een gedetailleerde beschrijving van de andere maatregelen
op grond van Vo. 1259 mededelen.
4) In de onder punt 1 tot en met 3 bedoelde beschrijvingen moet naar alle relevante
wetgeving van de lidstaat en/of communautaire wetgeving worden verwezen. De
lidstaten delen dergelijke nationale wetgeving op haar verzoek mede aan de
Commissie.
5) De onder punt 1 tot en met 3 bedoelde mededelingen worden onmiddellijk
gedaan nadat de betrokken maatregelen zijn genomen. Van de tussen 1 januari
2000 en 31 juli 2001 genomen maatregelen moet voor 30 september 2001 verslag
worden gedaan.
6) De lidstaat moet elk jaar uiterlijk op 30 september bijgewerkte informatie
overleggen over de toewijzing bij wijze van extra communautaire steun, van de
overeenkomstig artikel 3, lid 2 (cross compliance) en artikel 4 van Vo. 1259
(modulatie) ingehouden bedragen samen met de in artikel 37 van de Vo.
1750/1999 bedoelde uitgavenstaat.
De rapportage die voor u ligt komt tegemoet aan de verplichting van 30 september
2001. Zij bevat een analyse van de situatie en de milieu-effecten van de Nederlandse
landbouwsectoren met inkomenssteun, een beschrijving van de milieumaatregelen in
het kader van artikel 3 van de verordening (cross compliance) en de sancties die
ingesteld zijn op naleven van artikel 3. Ook wordt een overzicht gegeven van de
hoogte van de premies en areaaltoeslagen in de sectoren die in aanmerking komen
voor de steun in het kader van deze regeling.
Bij punt 2 wordt gevraagd naar informatie over de toepassing van artikel 4 van de
verordening (modulatie). Nederland past artikel 4 echter nog niet toe en daarom
ontbreekt dit deel van de rapportage.
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Behalve de informatie in deze rapportage moet jaarlijks een voortgangsverslag over
de tenuitvoerlegging van de in artikel 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen en sancties bij
de Commissie worden ingediend. Het eerste voortgangsverslag moet uiterlijk op 30
april 2002 in Brussel zijn ontvangen. Het maakt geen deel uit van deze rapportage.

1.2

Invulling door Nederland

Bij de invulling van de milieuvoorwaarden hebben de lidstaten een zekere vrijheid. Zo
is één van de mogelijke milieu-eisen het naleven van bestaande nationale milieuweten regelgeving. Verordening 1259 verplicht lidstaten passende milieuvoorwaarden te
formuleren. Als sanctie voor het niet nakomen daarvan kan zij een korting op de
inkomenstoeslagen toepassen. Nederland heeft in drie gevallen bovenwettelijke
maatregelen geformuleerd met als sanctie een korting op de inkomenstoeslag. In
2000 zijn op basis van artikel 3 van de Vo. 1259/1999 extra voorwaarden gesteld aan
inkomenssteun voor de teelt van maïs en zetmeelaardappelen. In 2001 zijn extra eisen
gesteld aan de inkomenssteun voor braakland.
In totaal is op de aanvragen van 2000 € 18.000,- ingehouden wegens het niet
nakomen van de extra verplichtingen in het kader van artikel 3 bij de teelt van maïs en
zetmeelaardappelen. Er lopen hiertegen nog bezwaarschriften. De uitgavenstaat is
niet bijgevoegd, omdat het bedrag is nog geen bestemming heeft.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de landbouwgrond
in Nederland. In het hoofdstuk staat het areaal van de verschillende gewassen in
Nederland en het areaal waarop inkomenssteun wordt verleend. Ook staat in dit
hoofdstuk het aantal dieren dat in aanmerking komt voor inkomensondersteunende
premies.
In hoofdstuk 3 komen de voornaamste milieuthema's van de Nederlandse landbouw
aan de orde, met de maatregelen die zijn genomen om milieuschade te beperken.
Hoofdstuk 4 gaat in op gewassen waar een cross compliance regeling van toepassing
is. Hierbij is aangegeven hoe wordt gecontroleerd en welke sancties er staan op het
niet nakomen van de verplichtingen.
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De inkomenssteun in de Nederlandse
landbouw in 2000

In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vinden rechtstreekse
betalingen plaats aan landbouwers ter ondersteuning van hun inkomen. Voor
Nederland zijn de volgende steunregelingen van belang:
?? de areaalbetalingen akkerbouwgewassen, met inbegrip van
braakleggingspremies;
?? de steunregeling aardappelzetmeel;
?? de slachtpremie voor runderen;
?? de premieregeling voor mannelijke runderen;
?? de premieregeling voor zoogkoeien;
?? de premieregeling voor ooien, met supplement voor probleemgebieden.
In de volgende paragrafen is geprobeerd om het aandeel van de inkomenssteun in de
Nederlandse landbouw te schetsen. Probleem vooral bij de dierlijke sectoren is dat de
begrippen bij het beschikbare statistische materiaal niet altijd aansluit bij de
categorieën in de steunregeling.

2.1

De areaalbetalingen akkerbouwgewassen

Nederland heeft bijna 100.000 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 85.000
hoofdberoepers, die bijna 2 miljoen ha landbouwgrond gebruiken. De helft van deze
2 miljoen ha is blijvend grasland, 800.000 ha is akkerland en 100.000 ha is
tuinbouwgrond.
Tabel 1

De belangrijkste akkerbouwgewassen in Nederland en de gewassen
waarvoor in 2000 inkomenssteun is betaald

Gewas
Maïs
Granen
Koolzaad
Overige handelsgewassen
Vlas
Eiwitrijke gewassen
Zwarte braak *
Groene braak *
Natuurbraak *
Zetmeelaardappelen ***
Consumptieaardappelen***
Bieten
Overig (graszaad, uien e.a.)
Totaal

Totaal aantal ha in
Nederland 2000
233.000
199.000
900
700
4.400
9.000

51.000
129.000
112.000
67.000
806.000

Ha's met inkomens-steun in
2000
204.000
184.000
600
80
40
1.000
4.000
10.000
1.000
** 44.000

448.720

Bron: Land- en tuinbouwcijfers, CBS en LASER
*) Antwoord van de staatssecretaris op kamervragen over EU-steunverlening op 13 maart 2001.
**) exclusief ca. 7000 hectare, geteeld voor buitenlandse afnemers
***) inclusief pootaardappelen
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Tabel 1 laat zien dat op ongeveer de helft van het Nederlandse akkerbouwareaal
inkomenssteun wordt verleend. Maïs en graan hebben hierin veruit het belangrijkste
aandeel. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) hadden 7.000 bedrijven in
Nederland in 2000 meer dan 10 ha graan.
In 2000 werd in productieregio 1 € 415,- inkomenssteun verleend per ha graan en in
productieregio 2 € 286,- per ha. De inkomenssteun voor de teelt van maïs bedroeg in
2000 in beide productieregio’s € 391,- per hectare mits aan de voorwaarden van
artikel 3 van verordening 1259/1999 (zie hoofdstuk 4) werd voldaan.
Door de inkomenssteun op maïs ontvangen ook melkveebedrijven inkomenssteun.
Van de 233.000 ha maïs is slechts 20.000 ha als korrelmaïs geoogst. Snijmaïs nam met
205.000 ha het grootste aandeel in en ca. 7.000 ha is geoogst als Corn Cob Mix (CCM).
Snijmaïs en CCM worden gebruikt in de veehouderij. Er waren in 2000 bijna 27.000
melkveebedrijven waarvan er naar schatting 17.000 (65%) maïs teelden. Daarnaast is
de teelt van Gehele Plant Silage (GPS) als veevoer in opkomst. GPS komt voor
steunverlening granen in aanmerking. De oppervlakte GPS is niet bekend.
Vermoedelijk gaat het om enkele duizenden hectare.
Er wordt geen premie op de verbouw van maïs gegeven als het areaal wordt
meegeteld bij de berekening van de veebezetting in geval van een aanvraag van
premie voor het aanhouden van mannelijke runderen en/of een premie voor het
aanhouden van zoogkoeien. De cross compliance maatregelen zijn op maïsarealen
niet van toepassing.
In totaal is in het kader van de regeling akkerbouwgewassen voor het jaar 2000 ca.
€ 154,3 mln. uitbetaald.

2.2

De steunregeling aardappelzetmeel

In 2000 waren er 2900 bedrijven die in totaal 51.000 ha zetmeelaardappelen teelden.
Bijna 1700 bedrijven teelden meer dan 10 ha.
Van de 4200 telers die in aan de Nederlandse verwerker (AVEBE) leverden komen er
2750 uit Nederland. De Nederlandse telers hadden samen een gecontracteerd
oppervlak zetmeelaardappelen van 43.800 ha. In hoeveelheid gecontracteerd zetmeel
uitgedrukt is dit 523.000 ton (maximum contingent in kader van Vo. 1868/94 van de
Raad).
De maatregelen in het kader van cross compliance zijn alleen van toepassing op de
teelt van zetmeelaardappelen op Nederlandse bodem die ook in Nederland zijn
afgeleverd.
(Bron HPA, persoonlijke mededelingen)

2.3

De slachtpremie voor runderen

Door de verlaging van de marktondersteuning voor rundvlees verleent de Europese
Unie (EU) een premie, voor elk geslacht of geëxporteerd rund dat aan bepaalde
voorwaarden voldoet. De slachtpremie wordt toegekend aan alle runderen die aan de
voorwaarden voldoen. De slachtpremie bedroeg in 2000 € 27,- per rund. Uit de
‘nationale enveloppe’ vindt een aanvulling plaats voor alle dieren van minimaal 15
maanden oud. Door deze leeftijdsgrens vallen de kalveren voor de wit- en
rosévleesproductie buiten de uitkering uit de ‘nationale envelop’.
De EU heeft het maximum aantal premiewaardige runderen voor Nederland bepaald
op 1.207.849 dieren. Mocht dit aantal overschreden worden, dan wordt het aantal
premiewaardige dieren per deelnemer evenredig verlaagd.
In tabel 2 staat het aantal slachtingen dat het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren
heeft geregistreerd in 2000. Bij dit aantal is ook het aantal dieren betrokken dat vanuit
het buitenland is geïmporteerd en in Nederland is geslacht. De omvang van deze
import is niet uit de statistieken af te leiden.
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Tabel 2

Slachtingen van goedgekeurde dieren in 2000
Aantal

Stieren
Vaarzen
Koeien
Totaal

154.000
60.500
647.000
861.500

Bron: Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

Volgens de administratie van LASER is in 2000 in totaal € 20,4 mln. betaald aan
runderslachtpremie voor ca. 850.000 dieren. Slechts een klein deel van dit bedrag is
besteed aan exportpremies.
Via de ‘nationale enveloppe’ is in 2000 € 6,8 mln. beschikbaar gesteld voor ca. 750.000
dieren.

2.4

Premieregeling voor mannelijke runderen

In 2000 ontvingen 5.000 bedrijven met stieren en 50 bedrijven met ossen de premie
voor het aanhouden van mannelijke runderen. Hoogte van de premie bedroeg in 2000
€ 160,- per aangevraagde stier en € 122,- per aangevraagde os. Enkele van de
voorwaarden zijn:
1. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2 grootvee-eenheden (GVE) per hectare
voederareaal waarvoor premie kan worden aangevraagd. Medio 2001 zijn enkele
wijzigingen doorgevoerd welke o.m. inhouden dat het veebezettingscriterium iets
is verlaagd.
2. Er kan premie aangevraagd worden voor stieren van 7 maanden en ouder, die
twee maanden aangehouden moeten worden op het bedrijf.
Als het veebezettingsgetal lager is dan 1,6 GVE/ha kon men in 2000 in aanmerking
komen voor een extensiveringsbijdrage per aangevraagd dier van € 66,-. Als het
veebezettingsgetal hoger of gelijk is aan 1,6 GVE/ha maar lager of gelijk aan 2,0
GVE/ha dan komt men in aanmerking voor een extensiveringsbedrag per dier van
€ 33,-.
In 2000 hebben 600 bedrijven in totaal € 1,5 mln. extensiveringsbijdrage ontvangen.

2.5

Premieregeling voor zoogkoeien

Bij de premie voor het aanhouden van zoogkoeien moet de eigenaar in bezit zijn van
premierechten voor zoogkoeien. De premie wordt toegekend tot een veebezetting
van maximaal 2 GVE per hectare voederareaal. Het voederareaal dat wordt meegeteld
voor het extensiveringsbedrag moet tenminste voor 50% uit grasland bestaan.
De premie per zoogkoe was in 2000 € 163,-. Als de veebezetting van het bedrijf van de
aanvrager over het gehele jaar 2 of minder bedraagt, dan komt deze in aanmerking
voor een aanvullende extensiveringsbijdrage van € 33,- per dier. Als de veebezetting
minder dan 1,6 GVE per hectare bedraagt dan is deze aanvullende
extensiveringsbijdrage € 66,-.
Dieren die in principe voor de zoogkoeienpremie in aanmerking komen worden bij
het CBS geregistreerd onder de rubriek ‘zoogkoeien’. Het CBS telde in 2000 bijna
96.000 zoogkoeien. Slechts een deel van dit aantal komt in aanmerking voor de
premie, want bij LASER staan ca. 63.000 premierechten zoogkoeien geregistreerd bij
5.500 bedrijven. De zoogkoeienpremie bedroeg in 2000 € 155,- per dier.
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2.6

Premieregeling voor ooien

Schapenvleesproducenten die in aanmerking willen komen voor premie moeten in het
bezit zijn van premierechten en een minimum aantal premiewaardige ooien.
Nederland past geen premieregeling voor het aanhouden van geiten toe.
De hoogte van de premie is afhankelijk van de marktprijzen voor schapenvlees en de
premie wordt vastgesteld na afloop van het verkoopseizoen. Het verkoopseizoen
loopt van januari tot en met december. Als de aanvrager in een probleemgebied is
gevestigd, kan naast de basispremie een toeslag aangevraagd worden die € 6,81 per
ooi bedraagt
Nederland telt bijna 17.500 bedrijven met lammeren en schapen. Van deze groep
bedrijven zijn er 16.500 in het bezit van premierechten. Totaal hebben zij 750.000
premierechten, maar deze zijn in 2000 niet allemaal gebruikt. Het CBS telde in 2000
slechts 680.000 ooien ouder dan 1 jaar.
LASER betaalde in 2000 € 13,3 mln. uit aan ooipremies.
Om als probleemgebied te kunnen worden aangemerkt is het noodzakelijk dat het
gebied is geplaatst op de communautaire lijst van probleemgebieden. Een
probleemgebied is een gebied dat wordt gekenmerkt door specifieke natuurlijke
handicaps, zoals een hoog grondwaterpeil, onregelmatige perceelsvorm, slechte
bereikbaarheid van de percelen en dergelijke. In Nederland is ongeveer 100.000 ha
geplaatst op de communautaire lijst.
In 2000 kwamen 528 bedrijven in aanmerking voor de premieregeling
'probleemgebied'. Aan deze bedrijven werd in dit kader € 295.000,- betaald.
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Milieuproblematiek in Nederland

Land- en tuinbouw zijn tegenwoordig niet meer de belangrijkste economische
activiteiten in het landelijk gebied. Wel neemt de landbouw het grootste deel van de
ruimte in beslag en is beeldbepalend voor het landelijk gebied. De landbouw
veroorzaakt diffuus verspreide milieuproblemen. De effecten van veranderende
milieukwaliteit in het landelijk gebied bestaan vooral uit ecologische veranderingen in
de natuurlijke vegetatie en in het oppervlaktewater. De concentraties meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen overschrijden in veel gevallen de
waterkwaliteitsnormen.
Het stikstof uit kunstmest en organische mest is verantwoordelijk voor 56% van de
vervuiling van het oppervlaktewater.
Van de totale emissie van potentieel verzurende stoffen (vnl. ammoniak) was in 1999
ruim 40% afkomstig uit de landbouw (RIVM, 2000). De veranderingen in de
regelgeving voor de landbouw van de laatste jaren richten zich voornamelijk op deze
gebieden: de bemesting (mineralen), het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
de ammoniakemissie.

3.1

Mineralengebruik

3.1.1 Regelgeving
Nederland heeft een grote veestapel en een grote veedichtheid per hectare. De
mestproductie zorgt voor een milieuprobleem. In feite is er geen mestprobleem, maar
een mineralenprobleem. Het gaat om de mineralen stikstof en fosfaat en indirect om
ammoniak dat uit dierlijke mest vervluchtigt. Stikstof en fosfaat zitten behalve in
dierlijke mest ook in kunstmest en in overige organische meststoffen zoals compost
en slib.
Mineralen zijn nuttige voedingstoffen voor plant en dier. Een teveel aan mineralen is
echter nadelig voor het milieu. Ter bestrijding van de verontreiniging van het milieu
door meststoffen voert de Nederlandse overheid een beleid gericht op het
terugdringen van mineralenoverschotten. Dat beleid is in de jaren tachtig ingezet en
wordt in fasen doorgevoerd. De laatste fase is nu in gang gezet. Het beleid ten
aanzien van mineralen is recent aangescherpt, waardoor boeren sneller aan
milieudoelstellingen moeten voldoen. Zij moeten daarvoor in de komende jaren een
grote inspanning verrichten.
De regelgeving op het gebied van mineralengebruik is geregeld in Meststoffenwet en
de Wet Bodembescherming. De Meststoffenwet van 1986 verbiedt het verhandelen
van andere meststoffen dan dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en zwarte grond,
behalve als zij zijn genoemd in de “Lijst van meststoffen”. De Wet Bodembescherming
van 1987 heeft tot doel om bodem en grondwater te beschermen. Deze wetten zijn
raamwetten en worden middels Algemene Maatregelen van Bestuur regelmatig
aangepast. Zo worden sinds 1993 kwaliteitseisen gesteld aan zuiveringsslib, compost
en zwarte grond, vooral met betrekking tot gehalten aan zware metalen en arseen,
alsmede de registratie. Voor zuiveringsslib en compost gelden bovendien maximale
toepassingsnormen.
In 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd en met ingang van 2002
zijn veehouderijbedrijven verplicht mestafzetovereenkomsten af te sluiten als de mest
niet op eigen bedrijf plaatsbaar is. Op deze laatste twee systemen wordt in de
volgende paragrafen ingegaan.
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MINAS
Sinds 1998 is MINAS verplicht voor veehouders met een veebezetting van meer dan
2,5 GVE per ha. Vanaf 2001 geldt MINAS voor alle bedrijven, met uitzondering van
kleine bedrijven met minder dan 3 ha, minder dan 3 GVE en weinig mestaanvoer. Ook
vrijwel alle akkerbouwbedrijven vallen met ingang van 2001 dus onder de
verplichting.
MINAS brengt nauwkeurig in beeld hoe groot het overschot van fosfaat en s t i k s t o f op
een bedrijf is. Boeren houden op hun bedrijf de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat
bij. Zowel dierlijke meststoffen als kunstmest moeten in het systeem worden
geregistreerd.
Uit het verschil tussen aanvoer en afvoer komt een mineralenoverschot van het bedrijf
tevoorschijn. MINAS dwingt de boeren om op hun bedrijf de verliezen van fosfaat en
stikstof naar het milieu tot een minimum te beperken. Heffingen moeten er voor
zorgen dat boeren binnen de verliesnormen blijven die de overheid stelt.
Omdat gewassen niet alle mineralen kunnen opnemen, zal altijd een deel uitspoelen.
Een klein verlies wordt geaccepteerd. Vanaf 2002 worden de verliesnormen strenger
en worden de heffingen per kg stikstof- en fosfaatoverschot verhoogd. Er komen
aparte verliesnormen voor klei en veen, droge zand- en lössgronden en overige
gronden.
De heffingen moeten ervoor zorgen dat de bedrijven hun mineralen optimaal
inzetten, in perioden waarin zij ook worden benut. Het is overigens in de meeste
gebieden verboden om dierlijke mest uit te rijden in de wintermaanden.
Mesttransporten moeten gemeld worden bij Bureau Heffingen in Assen.
Bemonstering op mineralen is verplicht voor bedrijven die gebruik maken van de
verfijnde aangifte. MINAS is echter zo gemaakt dat het financieel zeer onaantrekkelijk
is voor de meeste bedrijven om niet van de verfijnde route gebruik te maken.
Mestafzetovereenkomsten
Met MINAS moet een bedrijf achteraf aantonen dat de mineralenverliezen binnen de
normen zijn gebleven. Met het systeem van mestafzetovereenkomsten moet het
bedrijf vooraf op papier aantonen over voldoende mestafzetruimte te beschikken. Dit
is de grond die hij in gebruik heeft plus de ha’s via de mestafzetovereenkomsten, in
het geval dat de plaatsingsruimte op eigen bedrijf onvoldoende is. Een veehouder
moet aan het begin van het kalenderjaar over voldoende mestafzetruimte beschikken
om dieren te mogen houden.
Veebedrijven met geen of weinig grond, veelal varkens- en pluimveebedrijven en
intensieve melkveebedrijven, sluiten een contract af met een mestverwerker of met
andere landbouwbedrijven die voldoende plaatsingsruimte hebben voor dierlijke
mest. Hierdoor krijgt de veehouderij nationaal gezien een meer grondgebonden
karakter. Beschikt een veehouder niet over zo‘n contract dan moet hij zijn veestapel
inkrimpen. Dit systeem van mestafzetovereenkomsten gaat gelden vanaf 2002.
Het systeem van mestafzetcontracten wordt noodzakelijk geacht om een evenwicht te
garanderen tussen de productie van dierlijke mest en de vraag naar mest. Het moet
voorkomen dat er een overspannen mestmarkt ontstaat met een te hoog aanbod en
situaties waarin overgebruik tot milieuproblemen kan leiden. De mestafzetcontracten
moeten zorgen voor de regulering van de mestafzetruimte, terwijl MINAS de
mineralenstromen stuurt.
Betekenis van de mineralenmaatregelen voor de Nederlandse veehouderijbedrijven
In Nederland zal ca. 2/3 van de melkveebedrijven en bijna alle kalverenbedrijven voor
januari 2002 mestafzetovereenkomsten moeten afsluiten met andere grondgebruikers
of met mestverwerkers. Op bedrijven met zoogkoeien is de veebezetting doorgaans
zo laag dat zij geen overeenkomsten hoeven af te sluiten. Om in aanmerking te
komen voor inkomenssteun moet de bezettingsnorm laag zijn, waardoor er naar
verwachting geen problemen zijn met overbemesting.
De schapenhouderij is uitgesloten van het stelsel van mestafzetcontracten, maar
schapen vallen wel onder MINAS. Over de milieuproblematiek in deze tak zijn geen
specifieke gegevens bekend.
Het aantal gespecialiseerde stierenmesterijen in Nederland is zeer beperkt.
Alle bedrijven vallen uiteraard onder de mestwetgeving. De milieubelasting met de
mineralen stikstof en fosfaat, die in de Nederlandse landbouw problemen geven, is
terug te vinden op de mineralenbalans van het bedrijf.
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3.1.2 Controle
Alle bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun mineralenboekhouding op te sturen naar
Bureau Heffingen. Zij zijn verplicht de aangifte te voorzien van een
accountantsverklaring. Bureau Heffingen ontving in 1999 1,2 mln. afleverbewijzen van
dierlijke meststoffen en 104.000 afleverbewijzen overige organische meststoffen.(2)
In 1999 nam Bureau Heffingen een steekproef van de aangiften in 1999. De resultaten
staan in tabel 3. Het zijn voorlopige cijfers, omdat de aangiften op dat moment nog
niet gecontroleerd waren.
Tabel 3

Aantal bedrijven in een steekproef van Bureau Heffingen dat een Nheffing moet betalen
Bedrijven in de
steekproef
144
101
264
817
749

Akkerbouw
Extensief gemengd
Extensief melkvee
Intensief melkvee
Intensief vee

Aantal met een
N-heffing
12 (8%)
7 (7%)
13 (5%)
128 (16%)
120 (16%)

Bron: Bewerking van gegevens van Bureau Heffingen (1999)

3.1.3 Sancties
Voor 1 januari 2002 moet iedere veehouder van tevoren schriftelijk aantonen over
voldoende oppervlakte te beschikken om zijn mest te kunnen afzetten. Bureau
Heffingen voert de administratieve controle uit. De Algemene Inspectie Dienst (AID)
controleert steekproefsgewijze de bedrijven.
Heeft een bedrijf voldoende oppervlakte, maar toch in MINAS een overschot op de
zijn mineralenbalans, dan moet het in 2002 een heffing betalen. Een overzicht van de
heffingsbedragen staat in tabel 4.
Tabel 4

Heffingen bij overschrijding MINAS verliesnorm in € per kg
1998/1999

Fosfaat
0 -10 kg/ha
>10 kg/ha
Stikstof
0 -40 kg/ha
>40 kg/ha

3.2

2000/2001

2002

2003 e.v.

1,13
4,54

2,27
9,08

9,08
9,08

9,08
9,08

0,68
0,68

0,68
0,68

1,13
2,27

2,27
2,27

Gewasbescherming

De Bestrijdingsmiddelenwet bevat de regels voor de handel en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Eind jaren tachtig is een gericht
gewasbeschermingsbeleid in Nederland ingezet. Een aantal middelen gaf een te
zware belasting voor het milieu door uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater.
Ook uit oogpunt van voedselveiligheid was vermindering van het gebruik en
overstappen op minder schadelijke middelen zeer gewenst.
De Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen is ingesteld om
gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen. Middelen die toegestaan zijn krijgen een
toelatingsnummer. De commissie beoordeelt middelen op het gevaar voor de
volksgezondheid, de milieubelasting en de landbouwkundige deugdelijkheid.
Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de loop der jaren sterk
gedaald. Dit komt met name door de regelgeving op het gebied van
grondontsmetting. Het totale gebruik van grondontsmettingsmiddelen is sinds 1987
met ongeveer 80% gedaald.
3.2.1 Regelgeving
Als een ondernemer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, afvoert of in zijn bezit
heeft, heeft hij te maken met de Bestrijdingsmiddelenwet de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater en de Wet Milieubeheer. Een ondernemer mag alleen toegelaten
middelen in voorraad hebben en gebruiken.
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Bij de aankoop van middelen moet de persoon zich legitimeren. Bij gevaarlijke
bestrijdingsmiddelen moet de persoon voldoen aan bepaalde eisen van
vakbekwaamheid (spuitlicentie). Alle middelen moeten in de originele verpakking
bewaard worden en de bewaarplaats moet voldoen aan speciale voorschriften.
In grondwaterbeschermingsgebieden ten behoeve van drinkwaterwinning gelden
strengere eisen. Zo is het gebruik van persistente beweeglijke stoffen in het geheel
niet toegestaan. Provincies wijzen de waterwingebieden aan.
Voor het gebruik van grondontsmettingsmiddelen moet voor elk gebruik een
vergunning worden aangevraagd bij het districtskantoor van de Plantenziektekundige
Dienst. Grondontsmetting mag maximaal eens per 5 jaar worden toegepast op
hetzelfde perceel.
Vanaf 1996 moet de gewasbeschermingsapparatuur eens per 2 jaar worden gekeurd
door een erkend keuringsstation. Goedgekeurde apparatuur krijgt een sticker.
Met ingang van 2000 hebben de landbouwbedrijven te maken met het Lozingsbesluit
Open teelt en Veehouderij. Het besluit moet voorkomen dat te hoge
piekconcentraties in het oppervlaktewater leiden tot sterfte van waterorganismen. In
het besluit staan maatregelen om de emissie van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. De
maatregelen zijn onder te verdelen in:
?? beperking afvalwaterlozing op het oppervlaktewater;
?? zorgvuldig spuiten en bemesten (alleen spuiten bij windsterkte minder dan 5 m
per seconde, niet hoger dan 50 cm boven het gewas spuiten, kantstrooiers en
kantdoppen gebruiken e.a.);
?? teeltvrije zones (afhankelijk van het gewas 50 tot 150 cm vanaf het begin van het
talud, boomkwekerij tot 5 m).
3.2.2 Controle
Bij de handhaving van de Bestrijdingsmiddelenwet besteedt de AID aandacht aan alle
schakels in de keten. De controle bij de toelatinghouders richt zich op samenstelling,
verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen. De handelscontrole
richt zich op aanwezige voorraden, de afzet en de etikettering. Speerpunt is echter de
controle op de toepassing van bestrijdingsmiddelen, waarbij voornamelijk de
aspecten milieu en voedselveiligheid bepalend zijn voor de teelten en middelen
waaraan prioriteit gegeven wordt. Tijdens deze zogenaamde toepassingscontroles
wordt ook gelet op de opslag en bewaring van de middelen, de spuitlicenties, de
reiniging van de verpakkingen en de keuring van de gewasbeschermingsapparatuur.
Door de controle op deze onderwerpen te koppelen aan de reguliere
toepassingscontroles, wordt de beschikbare menskracht zo optimaal mogelijk benut.
Bij de controle op het gebruik van grondontsmettingsmiddelen vindt veel informatieuitwisseling plaats met de Plantenziektekundige Dienst. Waar mogelijk wordt ook met
andere handhavers samengewerkt, zoals politie, waterkwaliteitsbeheerders en
waterschappen.
De waterkwaliteitsbeheerder (waterschap, zuiveringsschap) controleren de kwaliteit
van het water in het kader van het Lozingsbesluit. Samen met de AID zien zij toe op
de naleving.
3.2.3 Sancties
Bij overtreding van de regels legt de AID boetes op of wordt een gerechtelijke
procedure gestart.

3.3

Ammoniak

3.3.1 Regelgeving
Verzuring en vermesting vergroten de kans op schade aan ecosystemen. Voorbeelden
hiervan zijn de vermindering van de vitaliteit van bossen en aantasting van de
waterkwaliteit van meren en vennen. Verzuring leidt ook tot verslechtering van de
kwaliteit van het grondwater. De drie belangrijkste verzurende stoffen zijn
zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. De depositie wordt uitgedrukt in
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zuurequivalenten per ha. In 1980 produceerde de landbouw 60% van de binnenlandse
productie.
De depositie van zuren in geheel Nederland zou sterk zijn gestegen als sinds 1980
geen maatregelen waren genomen. De landbouw heeft daarbij ten opzichte van de
overige sectoren de grootste reductiebijdrage geleverd, hoewel de depositie in
absolute zin ongeveer gelijk gebleven is (16).
De voornaamste maatregelen die geleid hebben tot vermindering van potentieel zuur
is de verplichting om dierlijke mest na of tijdens de verspreiding direct onder te
werken.
De Wet Milieubeheer behandelt de regels rondom de vergunningverlening aan
veehouderij. De Interimwet Ammoniak en Veehouderij van 1994 legaliseerde
bestaande bedrijven. Bij deze legalisatie werden wel eisen gesteld aan de
ammoniakemissie door het aanpassen van de gebouwen. Per staltype en diersoort
zijn maximale emissienormen vastgesteld.
Bij aanpassing en uitbreiding mogen bedrijven niet meer emitteren dan voor die tijd.
Wel mag een bedrijf ammoniakrechten kopen van collegae die stoppen met het
houden van dieren. Nieuwe stallen moeten in veel gevallen aan speciale eisen
voldoen, waardoor zij per dier veel minder verzurende stoffen emitteren (Groen
Label).
Voor de veehouderij verandert er op het gebied van de regels die aan de uitstoot van
ammoniak gesteld worden in de nabije toekomst een aantal onderdelen. De
toepassing van emissiearme stalsystemen voor bedrijven die varkens, kippen of
melkrundvee houden wordt landelijk verplicht gesteld. Per dierplaats wordt een
maximum gesteld aan de hoeveelheid ammoniak die mag worden uitgestoten.
Nieuwe stallen zullen meteen bij het in werking treden van de besluiten aan die eisen
moeten voldoen. Voor bestaande stallen gaat een overgangstermijn gelden,
waarbinnen ze moeten worden aangepast of vervangen. Het is de bedoeling dat deze
regel op 1 januari 2002 in werking treedt.
Nieuwe veehouderijen mogen zich vanwege de ammoniakuitstoot niet meer vestigen
in kwetsbare bos- en natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur en in zones
daaromheen, tenzij het gaat om het houden van dieren ten behoeve van
instandhouding van de natuur. Uitbreiding van het aantal dieren op bestaande
veehouderijbedrijven in deze gebieden en zones worden sterk ingeperkt.
Voor melkrundveebedrijven gaat een emissieplafond van 800 kg ammoniak per jaar
gelden. Voor bedrijven met varkens en kippen geldt een plafond dat afgeleid is van de
bestaande emissie, gecorrigeerd met toepassing van de stand der techniek. De stand
der techniek wordt vastgelegd in het Besluit Ammoniakemissie Huisvesting
Veehouderijen ("AMvB-huisvesting"), waarvan het ontwerp op 23 mei 2001 in de
Staatscourant is gepubliceerd. Met het emissieplafond wordt gegarandeerd dat de
emissie per veehouderijbedrijf niet toeneemt en dat de emissiewinst die door het
toepassen van de stand der techniek wordt bereikt niet ongedaan wordt gemaakt
door meer dieren te gaan houden. Uitbreiding van het aantal dieren is alleen
mogelijk, indien verdergaande technieken worden toegepast.
3.3.2 Controle
Bij aanpassing van de bedrijfsgebouwen, uitbreiding van het aantal dieren of bij
nieuwbouw moet een milieuvergunning worden verleend door de gemeente. De
gemeente controleert of de aanpassingen na behoren zijn uitgevoerd.
3.3.3 Sancties
Als een bedrijf de voorwaarden van de milieuvergunning niet nakomt, gaat de
gemeente over tot rechtsvervolging en kan dit geheel of gedeeltelijke sluiting van het
bedrijf betekenen.
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4

Maatregelen in het kader van artikel 3
(cross compliance)

4.1

Cross compliance zetmeelaardappelen

4.1.1 Regelgeving
Op 12 maart 2000 is de Regeling milieuvoorwaarde EG-subsidie zetmeelaardappelen
in werking getreden. Eén van de doelen van cross compliance is het verminderen van
de milieubelasting. De cross compliance-maatregel in de teelt van
zetmeelaardappelen beoogt het gebruik van chemische loofdodingsmiddelen terug te
dringen. In de regeling worden voorwaarden verbonden aan de subsidie voor
zetmeelaardappeltelers. De voorwaarden gelden voor de teelt van
zetmeelaardappelen voor verwerking in Nederland:
1. De teler is verplicht zorg te dragen dat op 70% van de oppervlakte van de
percelen, waarop zetmeelaardappelen worden geteeld, het loof niet chemisch te
doden.
2. De teler dient een goede administratie van de chemische loofdoding bij te
houden waaruit blijkt op welke percelen of delen van percelen een chemische
loofdoding is uitgevoerd.
4.1.2 Controle
In het voorjaar en de zomer van 2000 zijn tussen Hoofdproductschap Akkerbouw
(HPA) en AID controle afspraken gemaakt omtrent de aantallen uit te voeren
controles, de controleaanpak en de rapportage. HPA geeft een percentage van de
adressen van telers door aan de AID. Daarna worden de percelen met
zetmeelaardappelen bezocht om visueel te kunnen vaststellen of al dan niet
chemische loofdoding heeft plaatsgevonden.
De maatregelen in het kader van cross compliance zijn alleen van toepassing op teelt
in Nederland van zetmeelaardappelen die in Nederland zijn afgeleverd.
Behalve veldcontroles voert de AID controles uit op de verplichte administratie,
waarin bedrijven moeten bijhouden op welke percelen of delen van percelen zij
chemische loofdoding hebben toegepast. Van het totaal aantal van 2750 bedrijven
heeft de AID in 2000 145 dossiers gecontroleerd. In 18 gevallen werd een
onregelmatigheden geconstateerd.
Van de groep van 145 pasten 101 telers helemaal geen chemische loofdoding toe en
26 pasten wel chemische loofdoding toe, maar bleven onder de grens van 30%.
4.1.3 Sancties
Indien niet aan de eerste voorwaarde wordt voldaan (en derhalve op meer dan 30%
van de oppervlakte van de percelen waarop zetmeelaardappelen worden geteeld
chemische loofdoding heeft plaatsgevonden), wordt de subsidie voor
zetmeelaardappelen die betrekking heeft op de oppervlakte waarop in strijd met deze
verplichting is gehandeld, met € 75,- per hectare gekort.
Indien niet aan de tweede voorwaarde wordt voldaan wordt over het volledige areaal
zetmeelaardappelen de subsidie verminderd met € 53,- per hectare.
Het totaal oppervlak waarop overtreding is geconstateerd was 75,63 ha. Hierop is in
totaal € 5.300,- ingehouden. 8 Telers hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend.
De bezwaarprocedure is nog gaande. (Bron: HPA, persoonlijke mededelingen).
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4.2

Cross compliance maïs

4.2.1 Regelgeving
Bij cross compliance in maïs wordt getracht het gebruik van herbiciden in maïs terug
te dringen door mechanische onkruidbestrijding verplicht te stellen.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in maïs bestaat voornamelijk uit
herbiciden. Hoewel het verbruik per hectare vrij laag is, is de milieubelasting relatief
groot door de omvang van het areaal. Als de milieubelasting wordt uitgedrukt in
milieubelastingpunten (volgens de meetlat van het Centrum van Landbouw en Milieu)
dan blijft snijmaïs na de aardappel de meest milieubelastende teelt door het grote
areaal. Bijna 30% van het akkerbouwareaal was in 2000 ingezaaid met maïs (zie tabel
1 van paragraaf 2.1).
Op 18 januari 2000 publiceerde de Staatscourant de Wijziging regeling EGSteunverlening akkerbouwgewassen en wijziging regeling natuurbraaksubsidie,
waarin de cross compliance voorwaarde voor maïs is opgenomen.
Deze voorwaarde houdt in dat op maïspercelen waarvoor subsidie is aangevraagd in
het kader van deze regeling onkruidbestrijding met gewasbeschermingsmiddelen
alleen is toegestaan als:
1. in de periode tussen inzaai en 15 juli onkruidbestrijding tenminste één maal
mechanisch wordt uitgevoerd als er herbiciden worden toegepast;
2. maximaal 1 kg herbiciden per hectare worden gebruikt, op basis van de werkzame
stof.
4.2.2 Controle
De regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen wordt uitgevoerd door LASER.
Laser verstuurt jaarlijks de aanvraagpakketten voor de regeling. Ten behoeve van de
registratie van het gebruik van herbiciden en de mechanische onkruidbestrijding heeft
LASER in het aanvraagpakket een apart registratieformulier meegezonden.
De AID voert de controle van de regeling uit aan de hand van de bedrijfsdossiers. Veel
bedrijven beschikken bovendien over nota’s van de loonwerker, waarin de gegevens
van de uitgevoerde werkzaamheden waren gespecificeerd.
Voor de controle op mechanische onkruidbestrijding voerde de AID in 2000 meerdere
keren veldobservaties uit bij een groep steekproefbedrijven.
4.2.3 Sancties
Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie voor maïs met 25%
gekort.
In 2000 zijn 251 dossiers gecontroleerd door de AID. In 19 gevallen werden
onregelmatigheden geconstateerd. Totaal is door LASER € 12.700,- ingehouden.

4.3

Zwarte, groene braak en natuurbraak

4.3.1 Regelgeving
Met ingang van 2001 wordt bij verlening van inkomenssteun akkerbouwgewassen
onderscheid gemaakt tussen zwarte braak, groene braak en natuurbraak.
Bij zwarte braak wordt niets op het braakperceel geteeld. Vanaf 1 september mogen
braakpercelen weer worden ingezaaid voor de oogst van volgende jaar. Bij zwarte
braak mogen geen dierlijke of overige organische meststoffen worden gebruikt.
Bij groene braak moet uiterlijk 31 mei een groenbemester zijn ingezaaid en voor 31
augustus mogen geen oogsthandelingen worden verricht. Op de percelen mogen
alleen dierlijke of overige organische meststoffen worden gebruiken als de
groenbemester tussen 15 juni tot en met 14 juli een volledige en gelijkmatige
bedekking van de percelen geeft.
Braakpercelen mogen worden gebruikt om non food/non feed-gewassen te telen.
Deze gewassen worden zo genoemd, omdat de eindproducten niet bestemd mogen
worden voor menselijke of dierlijke voeding. De teler moet in dit geval aantonen dat
de totale non food/non feed-productie daadwerkelijk als zodanig is verkocht. Hij moet
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hiervoor een ’Verklaring van overname eenjarige non food/non feed’ opsturen naar
LASER.
Bij natuurbraak moet een deelnemer behalve een groenbemester ook een mengsel
van bepaalde bloeiende tweezaadlobbigen zaaien. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid
voor insecten en broedvogels. De deelnemer krijgt aanvullende vergoeding om
tegemoet te komen in de kosten van het zaaien en extra maaikosten. Bij éénjarige
natuurbraak is dit € 68,- en bij meerjarige natuurbraak € 87,- per ha. Deze extra
vergoeding wordt betaald uit nationale middelen.
4.3.2 Controle
LASER voert de administratieve controle uit en kan percelen controleren aan de hand
van satellietfoto’s. De Algemene Inspectiedienst (AID) voert controles ter plaatse uit.
Dit jaar is pas het eerste jaar van deze braakregeling, waardoor nog geen
controleresultaten bekend zijn.
4.3.3 Sancties
Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie met 25% gekort.
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