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Verliesnorm contra gebruiksnorm

De implementatie van de Europese nitraatrichtlijn.

Opzet voor een strategische (interdepartementale lobby om het Nederlandse
nitratenbeleid volledig bij de Europese Commissie geaccepteerd te krijgen.

Dit rapport is geschreven in het kader van een afstudeerstage voor de Thorbecke
Academie, Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement, bij de Directie
Kabinet van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

L.A.W. de Lange
juni 1995

Voorwoord
Anekdote:
"Tijdens de onderhandelingen over de nitraatrichtlijn snapte de Grieken er helemaal niets van, ze hielden een
verhaal dat ze te weinig dieren in huis hadden om aan de 170 kilogram nitraat te komen. Dat bracht binnen
de Raad grote hilariteit met zich mee ".
(uit interview met R. Dirkzwager)
Uit de bovenstaande anekdote is op te maken dat er grote verschillen zijn binnen de Europese Unie als het gaat
om de omvang van de veestapel. Hierbij verkeerd Nederland in een unieke positie als het gaat om de grote en
schaal van de totale nationale mestproduktie. Met de vaststelling van de Europese nitraatrichtlijn heeft de
Commissie een middel in handen gekregen om op communautaire niveau strikte normen te stellen voor
emissies uit de landbouw. Dit geldt in het bijzonder voor de nitraat emissie die het grootste effect heeft op de
kwaliteit van het grond» en oppervlakte water.
Voor Nederland is het zeer lastig om de nitraatrichtlijn te implementeren op grond van nationale
mestwetgeving. Deze mestwetgeving verschilt qua methodiek en instrumenten sterk van de gebruiksnorm die
in de nitraatrichtlijn is opgenomen. Wil Nederland uitvoering geven aan de implementatie verplichtingen dan
zal dit moeten gebeuren op grond van vigerende en toekomstige mestwetgeving. Strikte implementatie van de
nitraatrichtlijn is niet mogelijk. Daarom zal Nederland een lobby moeten opzetten om te komen tot volledige
acceptatie van het nationale nitratenbeleid door de Europese Commissie.
Voor aanvang van dit onderzoek wist ik weinig van het Nederlandse mestbeleid. Er was dan ook enige studie
voor nodig om een duidelijk beeld te krijgen van dit complexe beleidsterrein. Gedurende het onderzoek was het
van tijd tot tijd erg moeilijk om aan de meest recente beleidstandpunten te komen. Dit is te begrijpen aangezien
het beleidsvormings proces nog in volle gang is. Desalniettemin heb ik getracht de Nederlandse visie
aangaande het nitratenbeleid weer te geven. In verband met de strategische positie van het Ministerie van LNV
was het voor mij niet mogelijk rechtstreeks met de Europese Commissie in contact te treden. De hulp van de
heer Mulder, Nederlands Europarlementariër, heeft mij in staat gesteld een beeld te vormen van de visie van de
Commissie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid. Ik wil de heer Mulder hiervoor bedanken.
Daarnaast wil ik alle personen bedanken die ik heb mogen interviewen. Ook wil ik de leden van de
projectgroep Europese nitraatrichtlijn danken dat zij mij in staat gesteld hebben om direct te participeren
binnen de projectgroep, hierbij noem ik in het bijzonder de heren Donkers en Thissen. De heer Bol dank ik
voor het mogelijk maken van mijn stage bij de Directie Kabinet van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Tevens dank ik de heer Wiersma voor de begeleiding vanuit de Thorbecke
Academie.
In mijn stage periode heb ik een groep zeer sympathieke collega's leren kennen, ik dank hun voor de wijze
waarop ze mij wegwijs hebben gemaakt binnen het Ministerie van LNV. Tot slot wil ik Jaap Nieuwenhuize
heel hartelijk danken voor zijn zeer intensieve begeleiding van mijn stage. Gelukkig was er naast de
werkzaamheden rond het rapport altijd even de gelegenheid om met hem te praten over zaken die niets met
nitraat te maken hadden.
Tenslotte wil ik opmerken dat de in deze studie gepresenteerde analyse en aanbevelingen intensief zijn
doorgesproken met medewerkers van de Ministeries van LNV en VROM. maar niet per definitie
overeenkomen met hun opvattingen en inzichten.
L.A.W. de Lange
Juni 1995
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Samenvatting
Op 5 januari 1989 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn, inzake de
bescherming van zoetwater, kustwater en zeewater tegen verontreiniging door diffuse bronnen in de agrarische
sector afkomstige nitraten. In de twee opvolgende jaren heeft dit voorstel meerdere malen op de agenda van de
Milieuraad gestaan. Op de Milieuraad van 13 en 14 juni 1991 zijn de onderhandelingen over de concept
nitraatrichtlijn afgerond. In de volgende Milieuraad van december 1991 is door de Raad de nitraatrichtlijn
zonder enige discussie, omgezet in een formeel akkoord. In artikel 1 van de nitraatrichlijn zijn de volgende
doelstellingen opgenomen: 'de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit
agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen'. Om deze doelen
te bereiken zijn in de nitraatrichtlijn een drietal vereisten opgenomen, die de lidstaten in nationale wetgeving
moeten implementeren. In de eerste plaats moet Nederland vaststellen welke gebieden voor mogelijke nitraat
verontreiniging zouden kunnen zorgen als gevolg van een te grote uitspoeling van nitraten in het grond- en
oppervlaktewater. Deze gebieden worden in de richtlijn 'kwetsbare zones' genoemd. Aan het eind van 1993
heeft Nederland aan de Commissie meegedeeld dat het gehele Nederlandse grondoppervlak is aangewezen als
'kwetsbare zone'. Ten tweede heeft Nederland voldaan aan de nitraatrichtlijn door een Code van Goede
Landbouw Praktijken op te stellen. De Code is een opsomming van maatregelen die door de ondernemer
moeten worden genomen om verontreiniging van het water door nitraten tegen te gaan. Deze Code is in
december 1993 bij de Europese Commissie ingediend.
Om te voldoen aan de derde verplichting moet Nederland voor 18 december 1995 een eerste Aktieprogramma
opstellen, met daarin een uiteenzetting van de maatregelen die Nederland zal gaan nemen om de
nitraatrichtlijn uit te voeren. Het opstellen van dit Aktieprogramma is niet eenvoudig, aangezien het
Nederlandse mestbeleid niet aansluit bij de verplichtingen die uit bijlage III van de nitraatrichtlijn
voortvloeien. Volgens die verplichtingen moet in de periode van het eerste Aktieprogramma een gebruiksnorm
gaan gelden van 210 kg stikstof/ha dat per jaar aan dierlijke mest op de bodem mag worden gebracht. Deze
gebruiksnorm zal in het tweede Aktieprogramma, dat loopt van 18 december 1999 tot aan 18 december 2003,
worden aangescherpt tot 170 kg stikstof/h;i/jaar. Voor Nederland is het onmogelijk binnen deze termijn aan de
verplichtingen te voldoen. Ten eerste zal de aanscherping van de normen ertoe leiden dat een groot aantal
ondernemers te maken krijgt met aanzienlijke mestoverschotten die niet afzetbaar zijn. Binnen en buiten de
sector is er op dit moment geen draagvlak te vinden voor drastische inkrimping van de veestapel. Ten tweede
sluit de gebruiksnorm niet aan bij het bestaande en toekomstige mestbeleid. In de mestwetgeving zal de
mineralenboekhouding worden geïntroduceerd op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat. Daarnaast
zullen de regels voor de individuele ondernemers meer gedifferentieerd gaan worden naar de mate van
grondgebondenheid en grote van de veestapel. Ten derde gaat Nederland er vanuit dat de gebuiksnorm aan het
eind van het eerste en tweede Aktieprogramma moet gaan gelden en niet in het begin zoals de Commissie
beweert. Mocht Nederland eventueel besluiten om de wetgeving deels aan te passen aan de nitraatrichtlijn, dan
is dit overigens niet meer mogelijk voor aanvang van het eerste Aktieprogramma.
In dit rapport wordt toegewerkt naar de opzet van een lobby stappenplan op grond van de volgende
problemstelling: hoe dient een strategische (interdepartementale lobby te worden opgezet om het Nederlandse
nitratenbeleid volledig bij de Europese Commissie geaccepteerd te krijgen?
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Deze probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de visies van de Ministeries van LNV en VROM aangaande het Nederlandse nitratenbeleid?
Wat is de visie van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid?
In welke mate zijn er verschillen, c.q. overeenkomsten, tussen de visies van de Nederlandse
Ministeries met die van de Europese Commissie en wat is hierbinnen de onderhandelingsruimte?
Uit welke stappen dient deze strategische (interdepartementale lobby te worden opgebouwd?

In hoofdstuk twee wordt de visie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid uiteengezet. Hieruit blijkt dat ten
eerste de instrumenten uit de notitie mest- en ammoniakbeleid derde fase, met de komst van de Integrale
Notitie, verder wordt geconcretiseerd. Dit houdt in dat de mineralenboekhouding voor grote groepen
ondernemers verplicht wordt. De mate waarin de ondernemers geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving
en instrumenten wordt bepaald aan de hand van het aantal Groot Vee Eenheden/ha. Daarnaast is het nationale
mestbeleid gebaseerd op regulering van alle emissies, dus zowel ammoniak, fosfaat als nitraat. In het
mestbeleid wordt gewerkt met verliesnormen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van generieke
gebruiksnormen. De ondernemer wordt vrij gelaten om te kiezen op welke wijze hij aan de verliesnormen
voldoet. Ten slotte zorgt de introductie van de verliesnormen gecombineerd met een verbodsstellende heffing
er voor dat de ondernemer direct financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor mestoverschotten op het
bedrijfsniveau. De ondernemers met grote niet plaatsbare mestoverschotten, zullen als gevolg hiervan moeten
inkrimpen. De combinatie van deze instrumenten moet gezamenlijk de doelstelling evenwichtsbemesting
verwezenlijken. Het is echter de vraag wanneer dit doel zal worden bereikt gezien de forse sanering die
hiervoor noodzakelijk is. Zeker is echter wel dat er geen apart nitratenbeleid wordt geïntroduceerd
De visie van de Commissie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid wordt behandeld in hoofdstuk drie.
Deze visie wordt beïnvloed door het beeld wat er in Brussel heerst ten aanzien van het Nederlandse mestbeleid.
Het is binnen het Europese circuit een publiek geheim dat Nederland aankijkt tegen een groot mestprobleem.
Voor Directoraat-Generaal XI (DG) reden om het Nederlandse mestbeleid met grote interesse te volgen. De
Commissie heeft met de nitraatrichtlijn een middel in handen om Nederland te dwingen de emissies uit de
landbouw sterk te reduceren. De Commissie heeft de mineralenboekhouding niet verworpen, maar heeft grote
twijfels of op basis van dit instrument de nitraatrichtlijn kan worden geïmplementeerd. De Commissie is
voornemens om de implementatie verplichtingen van de nitraatrichtlijn strikt te interpreteren. Door DG XI
wordt op dit moment betwijfeld of Nederland op grond van zijn mestbeleid een uitzonderingspositie zou
kunnen bedingen. In vergelijking met de andere lidstaten blijkt Nederland het niet slecht te doen als het gaat
om de implementatie tot nu toe. Desalnietiemin verkeerd Nederland in een unieke positie, met zijn grote
nationale mestoverschot. In enkele lidstaten zijn er slechts regio's met een vergelijkbare situatie.
In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse visie en de visie
van de Commissie. Het meest fundamentele verschil betreft het instrumentarium. In de nitraatrichtlijn staat
een gebruiksnorm gedefinieerd, terwijl Nederland zijn mestbeleid gaat voeren op basis van een
mineralenboekhouding met verliesnormen. Deze verliesnormen bepalen het acceptabele verlies tijdens de
aanwending van de dierlijke mest, terwijl de gebruiksnorm een vaste hoeveelheid aan te wenden dierlijke mest
voorschrijft. De overeenkomst tussen Nederland en de Commissie bestaat ten eerste uit het willen beperken van
de emissies. Van meet af aan heeft Nederland laten blijken dat zij instemt met de grondgedachte van de
nitraatrichtlijn, waarin de waterkwaliteitsnorm centraal staat. In Nederland wordt er met de komst van de
mineralenboekhouding mede gereguleerd op stikstof. De Commissie heeft bij het opstellen van de
nitraatrichtlijn bewust gekozen voor het reguleren op stikstof (nitraat), aangezien dit mineraal het sterkste
invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater.
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Uit de overeenkomsten en verschillen is het mogelijk om de onderhandelingsruimte te destilleren. Hierbij is
gebleken dat zowel Nederland als de Commissie uitgaan van de waterkwaliteitsdoelstelling (niet meer dan 50
mg nitraat in het water). Deze onderhandelingsruimte moet benut worden om de Commissie ervan te
overtuigen dat met de Nederlandse mineralenboekhouding met verliesnormen mogelijk is de nitraatrichtlijn te
implementeren. Aan de Commissie moet kenbaar worden gemaakt dat het Nederlandse mestbeleid er op is
gericht te komen tot evenwichtsbemesting Daarnaast dat het niet mogelijk is aan het tijdspad van de
nitraatrichtlijn, zoals de Commissie dat intreperteerd, te voldoen. Nederland heeft een groot mestoverschot dat
niet binnen een bestek van een paar jaar valt weg te werken. De tijd lijkt op dit momentrijpte komen tot
verregaande maatregelen. Deze onderhandelingsruimte is het middel dat ter beschikking staat voor de lobby.
De lobby voor acceptatie van het Nederlandse nitratenbeleid valt uiteen in twee onderdelen die worden
beschreven in hoofdstuk vijf. Ten eerste moet er een lobby worden opgezet om de maatregelen uit bijlage III
(bijlage 3) met Nederlandse methodieken te implementeren. Ten tweede biedt artikel 11 (bijlage 3 en 7) van de
nitraatrichtlijn ruimte om te komen tot een aanpassing van bijlage III van de nitraatrichtlijn tot 1 januari 1998.
Deze laatste lobby moet gezien worden als een laatste strohalm om de nitraatrichtlijn te implementeren op
grond van het Nederlandse nitratenbeleid. De verschillende fasen in de lobby dienen elkaar systematisch op te
volgen. Op deze wijze ontstaat er één strategie om te komen tot volledige acceptatie van het Nederlandse
nitratenbeleid.
Op korte termijn moet er gestart worden met het opstellen van dit eerste Aktieprogramma. Dit kan gebeuren op
grond van een aantal basisdocumenten die in de loop van de tijd geschreven zijn. Daarbij moet getracht
worden zo veel mogelijk te voldoen aan de maatregelen die in bijlage III zijn geformuleerd. Hierbij valt te
denken aan de verplichtingen die op een relatief eenvoudige wijze in de mestwetgeving opgenomen kunnen
worden. Daarnaast moet er een implementatieplan worden geschreven, waarin duidelijk wordt uitgelegd op
welke wijze Nederland de nitraatrichtlijn gaat implementeren. Voor een effectieve lobby is het noodzakelijk dat
één Nederlands stemgeluid wordt uitgedragen in Brussel. Om dit te bewerkstelligen is een goede interdepartementale afstemming van belang. Hierbij gaat het in de eerste instantie om de Ministeries van LNV,
VROM en V&W. Nederland moet in eerste instantie zijn lobby richten op de leden van het nitraatcomité, die
beschreven staat in de nitraatrichtlijn.
De actoren voor de lobby zijn in twee groepen te verdelen. Dit zijn de positieve actoren zoals: medewerkers op
de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, Nederlandse ambtenaren die werkzaam zijn bij de Commissie,
Kabinet van de Commissaris van de Broek, deel Nederlandse leden van het Europees Parlement, het LTO
Nederland en de lidstaten het Verenigd Koninkrijk, België (Vlaanderen), Italië en Frankrijk. En de negatieve
actoren zoals: DG XI, de lidstaten Denemarken en Duitsland en de nationale milieu-organisaties
Tot slot volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Hierbij wordt gesteld dat de betrokken
Ministeries in de komende periode zullen moeten vaststellen op welke wijze ze uitvoer willen gaan geven aan
de Europese nitraatrichtlijn. Het is voor Nederland noodzakelijk om de Europese nitraatrichtlijn te
implementeren op grond van nationale methodieken. Om dit te bewerkstelligen zal Nederland de Commissie
en de andere lidstaten moeten overtuigen dat het mogelijk is om de doelstellingen van de nitraatrichtlijn te
verwezenlijken op grond van het vigerende en toekomstige nationale mestbeleid.
De Ministeries van LNV, VROM en V&W zullen gezamenlijk moeten komen tot een plan van aanpak voor de
opzet van deze lobby. Binnen deze organisaties zal er op hoog strategisch niveau nagedacht moet worden over
de opzet van de lobby. De verschillende deskundigen binnen de betrokken departementen moeten hiervoor de
bouwstenen aanreiken. In het verleden zijn er binnen de Ministeries voldoende analyses gemaakt op grond
waarvan nu besluiten genomen kunnen worden. Het uiteindelijke implementatieplan zal interdepartementaal
en door de politiek afgedekt moeten worden. De implementatie en de lobby zullen door één gezamenlijk orgaan
(lobby desk) gecoördineerd moeten worden. Het is raadzaam om dit orgaan te bemensen met technisch en
lobby deskundigen van de drie betrokken Ministeries. De leden van de Nederlandse delegatie bij het
nitraatcomité dienen uit de 'lobby desk' voort te komen. In verband met de grote belangen die in het geding
zijn dient de 'lobby desk' rechtstreeks door de ambtelijke top van het Ministerie van LNV te worden
aangestuurd.
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1.

Inleiding

1.1

De Europese nitraatrichtlijn

Rapport verliesnorm contra gebruiksnorm

Op 5 januari 1989 heeft de Europese Commissie (hierna geschreven als Commissie) een voorstel voor een
richtlijn, inzake de bescherming van zoetwater, kustwater en zeewater tegen verontreiniging door diffuse
bronnen in de agrarische sector afkomstige nitraten, ingediend. In de twee opvolgende jaren heeft dit voorstel
meerdere malen op de agenda van de Milieuraad gestaan. Op de Milieuraad van 13 en 14 juni 1991 heeft de
onderhandeling voor het voorstel van de nitraatrichtlijn definitief plaats gevonden. In de volgende Milieuraad
van december 1991 is door de Raad de nitraatrichtlijn', zonder enige discussie, omgezet in een formeel
akkoord. In artikel 1 van de nitraatrichlijn zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 'de
waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te
verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen'. Om deze doelen te bereiken zijn in de
nitraatrichtlijn een drietal vereisten opgenomen, die de lidstaten in nationale wetgeving moeten
implementeren.
In de eerste plaats moest Nederland vaststellen welke gebieden voor mogelijke nitraat verontreiniging zouden
kunnen zorgen als gevolg van een te grote uitspoeling van nitraten in het grond- en oppervlaktewater. Deze
gebieden worden in de richtlijn 'kwetsbare zones' genoemd. Aan het eind van 1993 heeft Nederland aan de
Commissie meegedeeld dat het gehele Nederlandse grondoppervlak is aangewezen als kwetsbare zone. Ten
tweede heeft Nederland voldaan aan de nitraatrichtlijn door een 'Code van Goede Landbouw Praktijken'2 op te
stellen. De Code is een opsomming van maatregelen die door de ondernemer moeten worden genomen om
verontreiniging van het water door nitraten tegen te gaan, bijvoorbeeld het niet uitrijden van mest op bevroren
land. Om te voldoen aan de derde verplichting moet Nederland voor 18 december 1995 een eerste
'Aktieprogramma'3 opstellen, met daarin een uiteenzetting van de maatregelen die Nederland zal gaan nemen
om de nitraatrichtlijn uit te voeren, bijvoorbeeld het vaststellen van gebruiksnormen voor nitraat. In bijlage III
van de nitraatrichtlijn zijn een aantal voorwaarden gesteld waaraan het eerste Aktieprogramma, dat loopt van
december 1995 tot december 1999, moet voldoen. Een aantal van deze voorwaarden zijn voor Nederland
moeilijk om te zetten in nationale beleid en wetgeving.
De nitraatrichtlijn stelt in bijlage III vast dat er gedurende het eerste actieprogramma niet meer dan 210 kg.
stikstof (N)4 uit dierlijke mest per jaar op één hectare mag worden gebracht. In 2000 zal deze norm worden
aangescherpt tot 170 kg. stikstof. Deze gebruiksnorm voor stikstof komt niet overeen met het mestbeleid zoals
dat in Nederland wordt gevoerd. In het huidige Nederlandse mestbeleid wordt er in Nederland toegewerkt naar
een integrale aanpak voor beheersing van alle mineralen uit de landbouw. Bij de herijking van de nota mesten ammoniakbeleid derde fase5, die gestalte krijgt in de Integrale Notitie, wordt niet uitgegaan van een apart
stikstof (nitraten) beleid. Het huidige mestbeleid spitst zich toe op het terugdringen van de uitstoot van fosfaat
en ammoniak. In de Integrale Notitie wordt het fosfaat- en ammoniakbeleid aangevuld met een stikstofbeleid
(in het rapport nitratenbeleid genoemd). Op grond hiervan is het voor Nederland zeer moeilijk om de
nitraatrichtlijn letterlijk te implementeren. Om ingebreke stellingen en politiek gezichtsverlies te voorkomen
dient Nederland te zoeken naar een wijze van implementatie op grond van het nationaal geformuleerde beleid
en systematiek. Nederland zal voor zijn mestbeleid begrip moeten kweken bij de andere lidstaten van de
Europese Unie en de Commissie. Om dit te bewerkstelligen dient Nederland op een brede interdepartementale
schaal een strategie te ontwikkelen voor de acceptatie van het Nederlandse mestbeleid in de Europese Unie.

'
2

De tekst van de nitraatrichtlijn is opgenomen in bijlage 3.
Beschreven in artikel 4 en bijlage II van de nitraatrichtlijn.
Beschreven in artikel 5 en bijlage III van de nitraalrichtlijn.
Nitraat (NO3) is de belangrijkste stikstofverbinding in gronden oppervaltewater, die eutrofiëring veroorzaakt
Tweede Kamerstuk 19 882, nr. 34, vergaderjaar 1992-1993.
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Door het opzetten van een lobby voor acceptatie van het mestbeleid ontstaat er voor Nederland de ruimte om de
nitraatrichtlijn naar eigen inzicht uit te voeren. Hierbij is het van belang om de lobby te richten op het stikstof
(nitraten) beleid om op deze wijze aan te sluiten bij de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese
nitraatrichtlijn.
In dit rapport wordt er dan ook alleen ingegaan op het onderdeel van het Nederlandse mestbeleid wat
betrekking heeft op nitraat om het mogelijk te maken de Nederlandse visie te vergelijken met de visie van de
Europese Commissie.
Voor de opzet van een gestructureerde lobby is het noodzakelijk om allereerst op de hoogte te zijn van de visies
van de verschillende partijen die men in de lobby tegen komt. Het is daarbij noodzakelijk om vooraf een goede
analyse te maken van de situatie.6 In dit rapport wordt er daarom ten eerste, in hoofdstuk twee, ingegaan op de
Nederlandse visies aangaande het nitratenbeïeid om vervolgens, in hoofdstuk drie, de visie van de Europese
Commissie uiteen te zetten. In hoofdstuk vier worden de twee voorgaande visies met elkaar vergeleken. Op
deze wijze worden de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. In hoofdstuk vijf wordt de opzet voor
een strategische interdepartementale lobbj uiteen gezet. Het rapport eindigt met een aantal conclusies en
aanbevelingen.
1.2

Probleemstelling

Om te komen tot de oplossing van de problemen die zijn geschetst in de vorige paragraaf gaat dit rapport uit
van de volgende probleemstelling:

Hoe dient een strategische (interdepartementale lobby te worden opgezet om het Nederlandse
nitratenbeïeid volledig bij de Europese Commissie geaccepteerd te krijgen?
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende vier deelvragen geformuleerd en uitgewerkt
in de hoofdstukken 2 t/m 5:
1.

Wat zijn de visies van de Ministeries van LNV en VROM aangaande het Nederlandse nitratenbeïeid?

2.

Wat is de visie van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse nitratenbeïeid?

3.

In welke mate zijn er verschillen, c.q. overeenkomsten, tussen de visies van de Nederlandse
Ministeries met die van de Europese Commissie en wat is hierbinnen de onderhandelingsruimte?

4.

Uit welke stappen dient deze strategische (interdepartementale lobby te worden opgebouwd?

SCHENDELEN VAN, M.P.C.M., "Nederlandse lobby's in Europa", SDU 1993, blz. 318.
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Onderzoeksmethoden

Om te komen tot een plan van aanpak voor een strategische interdepartementale lobby zijn de volgende
onderzoeksmethoden gebruikt. Ten eerste is er een literatuurstudie gedaan op het gebied van de Europese
nitraatrichtlijn, het huidige Nederlandse mestbeleid en de theorie over het lobbyen.7 Daarnaast zijn er 12
interviews8 gehouden met actoren binnen het lobbyveld. Ten slotte heb ik geparticipeerd in de projectgroep, in
wording, die zich bezig houdt met de implementatie van de Europese nitraatrichtlijn.
Door te functioneren binnen het werkproces van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) was het mogelijk om van dichtbij het beleidsvormingsproces over de Integrale Notitie te volgen en de
visies in kaart te brengen. Al deze informatie is verwerkt in een scenario-onderzoek9, waarbij er een
stappenplan is uitgewerkt voor de opzet van een strategische interdepartementale lobby. Dit is een methode
waarbij de visies van de Ministeries van LNV en VROM enerzijds en de visie van de Europese Commissie
anderzijds op het nitratenbeleid worden geschetst. Hierbij wordt uitgegaan van een mogelijke of wenselijke
toekomstige situatie. In dit onderzoek wordt onder een wenselijke situatie verstaan een situatie waarbij het
Nederlandse nitratenbeleid volledig wordt geaccepteerd. Door het uitschrijven van een volgorde van
gebeurtenissen, die weliswaar hypothetiscli maar logisch zijn, ontstaat er een stapsgewijze beschrijving van de
oplossingsrichting.

De lijst van geraadpleegde literatuur is opgenomen in bijlage 1.
De geprotocolleerde interviews zijn opgenomen in bijlage 5.
AFDELING BELEIDSANALYSE VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN, "Beleidsondrzoek, blz. 99, SDU 1992.
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Het Nederlandse nitratenbeleid

2.1

Inleiding over het mestbeleid in Nederland

Rapport verliesnorm contra gebruiksnorm

In de Gouden Eeuw gaf de stad Groningen een toeslag van tien gulden op iedere bootlading Hollandse mest.
De Hollandse 'beer' ging met subsidie direct door naar Oude Pekela.10 In die tijd werd mest gezien als een
begerenswaardig produkt om arme landbouwgronden vruchtbaar te maken. De mest is in de eeuwen daarna
een belangrijke produktie factor gebleven voor het agrarisch bestaan. Na de Tweede Wereld oorlog wist de
Nederlandse agrarische sector zich te ontwikkelen tot een belangrijke factor in de nationale economie. Door
snelle toepassing van de resultaten van het landbouwkundig onderzoek nam de produktie per hectare en per
dier sterk toe. De agrarische sector zorgde ervoor dat er ruimschoots in de nationale voedselbehoefte kon
worden voorzien. Met de produktie ging het zelfs zo goed dat de sector op grote schaal kon exporteren. De
groei van de agrarische sector werd positief beïnvloed door het ontstaan van de Europese Economische
Gemeenschap. Met behulp van Europese en nationale overheidssteun waren de ondernemers in staat op grote
schaal te investeren in schaalvergroting en moderne produktie middelen, waardoor de arbeidsproduktiviteit
sterk steeg.
Aan het eind van de jaren zeventig ontstond er binnen het maatschappelijk krachtenveld grote aandacht voor
het milieu. Naast de industrie en de automobilist werd er met de beschuldigende vinger naar de agrarische
sector gewezen. De landbouw werd gezien als een sector die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de
vervuiling van de lucht, het grond- en oppervlakte water en de bodem. Een meer en meer groeiende veestapel
zorgde voor een omvangrijke uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat. Het 'begerenswaardige produkt' van
weleer werd nu gezien als een vervuiler van grond -en oppervlaktewater en als een veroorzaker van zure
regen. Vanaf 1984 is de overheid een mestbeleid gaan voeren. In de periode van 1984 tot begin 1987 was de
Intenmwet van kracht. Deze wet had als doel de veestapel in ons land te laten afnemen. In 1987 is het huidige
mestbeleid ingezet. Dit beleid is er op gebaseerd om in drie fases te komen tot evenwichtsbemesting. Dit is een
situatie van evenwicht tussen de mineralen die op de bodem worden gebracht en de mineralen die worden
onttrokken door het gewas, met daarbij rekening te houden met acceptabele verliezen van mineralen in de
grond en het water.
De eerste fase liep van 1987 t/m 1990 en had als doel de groei van het aantal dieren te stoppen en extreme
overbemesting te voorkomen. Dit doel werd wettelijk vastgelegd door de Meststoffenwet en het Besluit
Dierlijke Meststoffen (BGDM) op te nemen in de Wet Bodembescherming. In het BGDM werden maximale
gebruiksnormen voor fosfaat vastgesteld, die aangaven hoeveel fosfaat er per jaar op het land gebracht mocht
worden. In de tweede fase van het mestbeleid, 1991 t/m 1994, zijn de gebruiksnormen voorzichtig
aangescherpt. Door deze aanscherping om stonden er op bedrijfsniveau mestoverschotten. Om dit te voorkomen
werden er maatregelen ontworpen om overschotten tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan: fosforarm
veevoer, mestdistibutie naar veearme gebieden, export van mest en mestverwerking. Door hoge kosten is de
mestverwerking niet goed van de grond gekomen. Op dit moment zitten wij in de derde fase mestbeleid.

2.2

Notitie Mest- en ammoniak beleid derde fase

Op 3 juni 1993 is de Notitie Mest- en ammoniakbeleid derde fase (NDF) aan de Tweede Kamer aangeboden.
De notitie is gebaseerd op het 'mestaccoord' dat in mei 1993 is afgesloten met het landbouwbedrijfsleven. De
NDF heeft als doel de stap te zetten naar evenwichtsbemesting.

Uit het boek van, VRIES DE, i.l WOUDE VAN DER, A., "Nederland 1500-1815, de eerste ronde van moderne economische
groei", Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphoi aan de Rijn.
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Uit evaluaties van het mestbeleid over de eerste en tweede fase blijkt dat de mestoverschotten voornamelijk
werden gereduceerd door aanpassing van de veevoeding en mestdistributie. Daarentegen wordt er dit jaar maar
de helft van de geplande verwerkingscapaciteit gerealiseerd. Met als gevolg dat er in het begin van de derde
fase onvoldoende afzetmogelijkheden zijn voor de mestoverschotten. Dit zal toenemen naarmate de
gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof worden aangescherpt. Deze gebruiksnormen geven aan hoeveel
mineralen er per jaar op één hectare mogen worden gebracht.
In de NDF staat de doelstelling om te komen tot evenwichtsbemesting voor fosfaat en stikstof in het jaar 2000.
Dit is in lijn met het Nationaal Milieu Beleidsplan" waarin evenwichtsbemesting wordt gedefinieerd als 'een
bemesting waarbij niet meer fosfaat aan de bodem wordt toegevoegd dan er met de oogst van het gewas aan
wordt onttrokken'. Voor fosfaat en stikstof is er echter wel sprake van onvermijdbare verliezen die ontstaan bij
de aanwending van mest op de bodem. In het onderstaande schema wordt een overzicht gegeven van de
mineralenstromen voor stikstof en de verliezen die daarbij optreden.

kunstmest

Verlies
Mineralen

(figuur 1. Mineralencyclus)

In de NDF is het instrumentarium gericht op de individuele bedrijfssituatie van de agrarische ondernemers, om
zo de handhaafbaarheid van de regels te vergroten. Om dit te bewerkstelligen zijn er grote aanpassingen nodig
in de huidige regelgeving, waarbij zoveel mogelijk wordt afgestapt van generieke fysieke ge- en verboden.
Kortom de individuele ondernemer wordt direct verantwoordelijk gemaakt voor de mest die hij produceert en
gebruikt op het eigen bedrijf. De grotere autonomie van de individuele ondernemer komt onder andere tot
uitdrukking in de invoering van een minei alenboekhouding die is gebaseerd op mineralenaangifte met daarbij
een verbodsstellende heffing op mestoverschotten.

NMP, Twee4e kamerstuk 21 137, nrs. 1-2, blz. 189, vergaderjaar 1988-1989.
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Met deze mineralenboekhouding is het mogelijk om alle input- en output stromen van organische mest
(bijvoorbeeld fosfaat en stikstof) en anorganische mest (bijvoorbeeld kunstmest) te registreren. Op deze wijze
krijgt de ondernemer een overzicht van alle mineralenstromen op zijn bedrijf en kan hij maatregelen treffen ter
voorkoming van eventuele mineralenoverschotten (mineralenmanagement). De oude middelvoorschriften
worden hierbij vervangen door een stelsel van doelvoorschriften.
In de NDF wordt voorgesteld om vanaf 1996 naast een Mestafzetscenario (MAS)12 een mineralenboekhouding
in te voeren. MAS is een systeem gebaseerd gebruiksnormen en een stelsel met heffingen op het bedrijfsniveau
om er voor te zorgen dat de produktie en afzetmogelijkheden van fosfaat en stikstof op elkaar afgestemd
worden. De ondernemer krijgt een heffing voor het deel van de mestoverschotsproduktie die hij niet kan
afzetten.
Daarnaast wordt in de NDF de wens uitgesproken om voor de gehele veehouderij een mineralenboekhouding
met regulerende heffing in te voeren in het jaar 1996. Dit zal gebeuren aan de hand van een
Mineralenaangiftesysteem (MINAS) dat gebaseerd is op verliesnormen en het bijhouden van een
mineralenboekhouding op bedrijfsniveau, waarmee het verlies van fosfaat en stikstof kan worden gereguleerd
door middel van een verbodsheffing op onacceptabele verliezen. In eerste instantie zal het MINAS facultatief
worden ingevoerd. Uit een rapport van de werkgroep van Reenen is gebleken dat het MINAS nogal
fraudegevoelig is. Dit wordt in grote mate veroorzaakt door de grote omvang van het mestoverschot op het
bedrijfsniveau. Met de definitieve invoering van het MINAS zou weieens gewacht kunnen worden tot het
moment waarop de mestoverschotten zijn verminderd. Op dit moment is bekend dat de wetgevingsprocedure,
om te komen tot de invoering van een verplichte mineralenboekhouding met regulerende heffing, meer tijd in
beslag zal gaan nemen.
Tijdens het Algemeen Overleg mest- en ammoniakbeleid op 12 oktober 1994 heeft minister van Aartsen
aangegeven dat er op dit moment een aantal wezenlijke knelpunten zijn in de verdere ontwikkeling van het
mestbeleid. De knelpunten zijn: het niet tijdig beschikbaar komen van instrumenten met voldoende
sturingskracht (MAS/MINAS), het onvoldoende van de grond komen van de mestverwerking en het grote
verschil tussen wat in de huidige landbouwpraktijk haalbaar lijkt en wat vanuit de milieu-optiek nodig is. Om
het hoofd te bieden aan de gerezen knelpunten wordt er op dat moment een Integrale Notitie geschreven
waarin voorstellen worden gedaan op die onderdelen van de NDF die bijstelling en/of aanvulling behoeven
(herijking).

2.3

De Integrale Notitie

Het mestbeleid is de verantwoordelijkheid van zowel het Ministerie van LNV als VROM. Voor de
ontwikkeling van de Integrale Notitie is daarom gekozen voor een werkwijze waarbij LNV en VROM nauw
samenwerking om departementale verkokering tegen te gaan. Om dit te bewerkstelligen is de
Projectorganisatie Mineralenemissies uit de landbouw (POM) op 15 oktober 1993 opgericht. Binnen POM
werken zowel medewerkers van LNV als van VROM. Het POM wordt aangestuurd door het
Projectmanagement-team (PMT) die rechtstreeks valt onder de directeur-generaal van Zon van LNV. Onder
het POM ressorteren ongeveer 15 projectgroepen die elk een onderdeel van het mestbeleid bestuderen.
Voorbeelden van projectgroepen (PG) zijn: PG Mestafzetscenario, PG Verliesnormen en de PG Sociaaleconomische gevolgen. De projectgroepen dragen met hun bevindingen bouwstenen aan voor de vorming van
de Integrale Notitie (IN). De daadwerkelijke beleidsformulering van de IN is in handen van het PMT die de
concept beleidsvoorstellen voorlegt aan de Ministers van Aartsen en de Boer.

In de NDF wordt dit het' 1995-scenario' genoemd.
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Bij het schrijven van dit rapport is de definitieve versie van de IN nog niet afgerond. Op dit moment bevindt de
concepttekst van de IN zich in de besluitvormingsfase op het niveau van de Ministers. De verwachting is dat de
IN na het zomer reces aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Op grond van deelrapporten is het in dit
rapport wel mogelijk om in grote lijnen de oplossingsrichting uiteen te zetten.
De doelstelling om te komen tot een evemvichtsbemesting zal in de IN worden gehandhaafd, het moment
waarop dit bereikt zal worden is over het jaar 2000 heengetild. De verliesnormen zullen in het toekomstige
mestbeleid een belangrijkere rol gaan spelen, als meetpunten voor de mineralenboekhouding.
Door de vaststelling van verliesnormen is het mogelijk om de hoeveelheid meststoffen die per jaar op het land
worden gebracht te reguleren. Binnen dit beleid wordt er voor gekozen om te reguleren op grond van
verliesnormen en niet op grond van gebruiksnormen.
Op deze wijze ontstaat er voor de individuele ondernemer meer vrijheid om de mineralenstromen naar eigen
inzicht te beheren. De verliesnormen zullen gaan gelden voor fosfaten en stikstof. Wat de daadwerkelijke
verliesnorm voor fosfaat in het jaar 2000 zal gaan worden is op dit moment nog niet duidelijk. In bouwstenen
voor de IN is aangegeven dat de verliesnorm moet komen te liggen tussen de 30 en 40 kilo fosfaat voor het jaar
2000. Door het stellen van een verliesnorni voor fosfaat ontstaat er automatisch een verliesnorm voor stikstof,
aangezien fosfaat en stikstof uit dezelfde mestbron voortkomen. Daarbij is er wel een verschil in de opname
van het fosfaat en de stikstof in de gewassen. Bij stikstof zijn de uitspoelingseffecten naar grond- en
oppervlakte water groter. In figuur 2. zijn deze stromen in beeld gebracht.
Daarnaast verschillen de uitspoelingseffecten voor stikstof per grondsoort. Op kleigrond spoelt de stikstof
sneller uit naar het oppervlakte water, in tegen stelling tot zandgrond, waar er sprake is van een sterkere
uitspoeling naar het grondwater. De mate waarin het gewas de stikstof opneemt verschilt en is onder te
verdelen in: stikstof verliezen voor grasland (hoge stikstof opname) en stikstof verliezen voor bouw- en
maïsland (lagere stikstof opname). Bij een verliesnorm voor fosfaat van 30 kilo is er sprake van een stikstof
verliesnorm voor grasland van 250 kilo en voor bouw- en maïsland van 125 kilo en voor een verliesnorm van
40 kilo fosfaat is dat 350 kilo stikstof voor grasland en 175 kilo voor bouw- en maïsland13.
(figuur 2. mest uitspoelingseffecten)

Mest

Uit rapport "verkenning van sociaal-economische gevolgen van diverse rekenvarianten voor fosfaat- en stikstofverliesnormen", door
de werkgroep Sociaal-economische gevolgen van P- en N-verliesnormen (blz. 7).
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Als bouwstenen voor de IN zijn er een aantal instrumenten aangeleverd om het toekomstige mestbeleid vorm te
geven. Hiervan is het eerder genoemde MINAS met regulerende heffing de belangrijkste. Het MIN AS zal niet
langer facultatief zijn maar krijgt een verplichtend karakter. De overheid kan op deze wijze controleren of de
vastgestelde verliesnormen niet worden overtreden. Over een eventueel mestoverschot zal een heffing komen
voor de ondernemer. De ondernemers zal er voor moeten zorgen dat er zoveel mogelijk mest op een
milieukundig verantwoorde wijze wordt afgezet. Naast het afzetten op het eigen land is het mogelijk om de
mest af te voeren naar de mestbank of mestverwerking. Ter discussie staat op dit moment of het MINAS voor
alle bedrijven moet gaan gelden. De ministers willen in eerste instantie proberen om de bedrijven met een lage
veebezetting te vrijwaren van alle nieuwe regelgeving, waaronder het MINAS. Het is echter op dit moment de
vraag waar de grens wordt getrokken ten aanzien van de hoogte van de veebezetting. De verwachting is dat
deze komt te liggen tussen 2 en 2,5 grootvee eenheden (GVE/ha) H . Dit zal inhouden dat het grootste deel van
de grondgebonden bedrijven niet hoeft deel te nemen aan het MINAS en andere administratieve
verplichtingen.
De grotere grondgebonden en niet grondgebonden bedrijven zullen naast de mineralenboekhouding te maken
gaan krijgen met een Mestafzetscenario. De bedrijven moet binnen dit systeem precies aangeven waar de op
bedrijfsniveau geproduceerde mest wordt afgezet. Voor de eventuele niet plaatsbare mestoverschotten zal een
heffing betaald moeten gaan worden. Het gevolg hiervan is dat deze ondernemers direct financieel
verantwoordelijk worden gesteld voor de mest die niet afgezet kan worden. De ondernemers zullen de
heffingen voor de mestoverschotten direct gaan voelen in het bedrijfseconomisch resultaat van het bedrijf. Op
deze wijze wordt er economische druk uitgeoefend om te komen tot een verkleining van de veestapel.
De ondernemers worden gedwongen om een keuze te maken om tussen het produceren op het huidige niveau
of een verandering in het produktieproces met daarbij een mogelijke inkrimping van de veestapel. Door deze
maatregelen wordt de veestapel op indirecte wijze ingekrompen. Het MINAS is te beschouwen als een vorm
van volumebeleid. Mocht na verloop van tijd blijken dat deze heffingen geen effect hebben op de grote van de
veestapel, dan wordt er overwogen om een strikter volumebeleid in te voeren. Dit volumebeleid zal er toe
moeten leiden dat door middel van regulering en aanscherping van de verliesnormen de veestapel wordt
ingekrompen.
Met behulp van de hierboven geschetste instrumenten en steeds scherper wordende verliesnormen zal in de
toekomst het mestbeleid in staat moeten zijn om te komen tot evenwichtsbemesting. Mocht er voor het jaar
2000 gekozen worden voor een verliesnonn van 30 kilo fosfaat, dan zal de veestapel met ongeveer 25 %
moeten worden ingekrompen. Het is echter de vraag of voor dit soort maatregelen voldoende maatschappelijk
draagvlak gevonden kan worden. De eerste reacties vanuit het landbouwbedrijfsleven, verenigt in de Federatie
van Land- en Tuinbouworganisaties (LTO), geven aan dat zij willen afkoersen op een verliesnorm van 50 kilo
fosfaat en 350 kilo stikstof voor grasland en 200 kilo voor bouw- en maïsland.15 Daarentegen pleit Stichting
Natuur en Milieu voor een fosfaat verlies van 23 kilo'6en een stikstof verlies van 180 kilo voor grasland en 75
kilo voor bouw- en maïsland. Binnen dit krachtenveld wordt de beleidsvorming van de IN afgerond, het is dan
ook de vraag voor welke instrumenten en welke verliesnormen er definitief gekozen gaat worden.

2.4

De implementatie van de Europese nitraatrichtlijn

Op 19 december 1991 is Nederland officieel in kennis gesteld van de Europese nitraatrichtlijn.'7 De richtlijn
heeft als doel om de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische
bronnen te verminderen en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen (artikel 1).

Een OVE/ha staat voor één melkkoe met zuigelingen per hectare.
Uit artikel in het Agrarisch Dagblad van 7 juni 1993, "LTO zet in op 50 kilo fosfaatverlies".
Uit interview met P. Vertegaal (vraag 12), zie bijlage 5.
De tekst van de nitraatrichtlijn is opgenomen in bijlage 3.
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Nederland heeft van meet af aan bij de onderhandelingen voor de nitraatrichtlijn betoogd dat de richtlijn moet
worden omgebogen tot een kaderrichtlijn. Met deze kaderrichtlijn zouden de lidstaten de mogelijkheid krijgen
om de bemestingsnormen en bodemgebruiksregels zelf vast te stellen en daarbij in staat zijn om rekening te
houden met de specifieke nationale- en regionale situaties, alsmede de nationale wetgevings- en
handhavingssystemen. Nederland heeft er altijd voor gepleit dat dit niet zou mogen leiden tot aantasting van de
door de nitraatrichtlijn beoogde waterkwaliteitsdoelstelling. Voor deze waterkwaliteitsdoelstelling, die beoogt
om niet meer dan 50 milligram nitraat per liter water toe te staan, ligt de richtlijn (75/440/EEG)18 'ter
voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land' en de richtlijn (80/778/EEG)19 'betreffende de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water' ten grondslag. Tijdens de Milieuraad op 13 en 14
juni 1991 in Luxemburg is de nitraatrichtlijn inhoudelijk vastgesteld. Gedurende deze raad was er weinig
draagvlak voor de Nederlandse voorstellen. In het volgende hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan.
Na bekendmaking van de nitraatrichtlijn aan de Nederlandse overheid is de juridische verplichting ontstaan
om de richtlijn te implementeren in de nationale wetgeving. Deze implementatie verplichting komt tot
uitdrukking in de notities die het Ministerie van LNV en VROM naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Daarnaast is de het proces van implementeren op departementaal niveau in werking gezet. Voor Nederland
zijn er een aantal knelpunten bij de implementatie van de nitraatrichtlijn.

2.4.1

De nitraatrichtlijn in notities aan de Tweede Kamer

Op 1 april 1992 is de Tweede Kamer voor het eerst geïnformeerd over de nitraatrichtlijn.20 Hierbij is
aangekondigd dat een deel van de regelgeving moet worden aangepast om de richtlijn volledig te kunnen
implementeren, maar dat een groot deel van de richtlijn kan worden geïmplementeerd op grond van bestaande
wetgeving. Hierbij gaat het om de: Hinderwet (met betrekking tot mestopslag), de Meststoffenwet (met
betrekking tot de begripsbepalingen van de richtlijn) en het BGDM (voor de invulling van de
gebruiksbepalingen die thans voornamelijk betrekking hebben op fosfaat). Bij de behandeling van de Notitie
stikstofproblematiek, op 12 juni 1992 in de Tweede kamer21, is nog een keer benadrukt dat de nitraatrichtlijn
van groot belang is voor de invulling van het stikstofbeleid. Hierbij is het tijdspad voor de implementatie
verplichtingen, die voortkomen uit de nitraatrichtlijn, uiteengezet. In deze notitie wordt er onder hoofdstuk
3.7.2 aangegeven dat: "Er een pakket van maatregelen wordt ingevoerd, waarmee de totale stikstofgift in de
vorm van dierlijke mest en kunstmest zodanig wordt beperkt dat ondanks hogere normen voor het gebruik van
dierlijke mest zowel aan de doelstellingen van de nitraatrichtlijn als aan de nationale milieudoelstellingen
wordt voldaan".
In de vorige paragraaf beschreven NDF wordt er ingegaan op de nitraatrichtlijn. Hierin wordt gesteld dat 'de
inhoud van de nitraatrichtlijn over het algemeen goed aansluit bij het in Nederland gevoerde mestbeleid', maar
dat 'een uitzondering hierop wordt gevormd door de norm voor de hoeveelheid stikstof die in de vorm van
dierlijke mest op het land mag worden gebracht'. 'Deze norm ligt lager dan wat tot nu toe in het Nederlandse
mestbeleid in de eindsituatie voor acceptabel werd gehouden, maar 'van deze norm mag worden afgeweken
mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling van de nitraatrichtlijn'. In het Tweede Nationale
Milieubeleidsplan22 staat dat 'de nitraatdoelstellingen voor grondwater in agrarische gebieden worden
afgestemd op de internationale afspraken'

PB nr. L229 van 30.8.1980, blz. U.
PB nr. L194 van 25.7.1975, blz. 26.
Tweede Kamerstuk 21 109, nr. 52, blz. 33. vergaderjaar 1991-1992.
Tweede Kamerstuk 19 882, nr. 29, vergaderjaar 1991-1992.
Tweede Kamerstuk 23 560, nr. 1, vergaderjaar 1993-1994.
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Tot op dit moment zijn er geen nieuwe notities naar Tweede kamer gegaan met verdere informatie over de
implementatie van de nitraatrichtlijn. Op 31 januari 1995 is er echter wel een brief van de ministers van
Aartsen en de Boer naar Tweede Kamer verstuurd. In deze brief staat dat vermindering van het gebruik van
dierlijke mest op grasland het nitraatverlies enigszins zou terugdringen, al blijft dit ook dan nog veel hoger dan
volgens de nitraatrichtlijn is toegestaan. De ministers waarschuwen dat indien een dergelijke stap nu
achterwege blijft, dan zullen de komende jaren grotere stappen noodzakelijk zijn voor het wegwerken van de
discrepantie tussen de Nederlandse normen en de nonnen die vastgesteld zijn in de nitraatrichtlijn.

2.4.2

De implementatie activiteiten

Bij de implementatie van de nitraatrichtlijn zijn er drie Ministeries betrokken. De Ministeries van LNV en
VROM zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de implementatie. Daarnaast is er een kleine
implementatie verantwoordelijkheid voor liet Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) als het gaat om de
monitoring van het grond- en oppervlaktewater. In de nitraatrichtlijn staat een fasegewijze implementatie
beschreven. Om uitvoering te geven aan de richtlijn moet het volgende gebeuren: aanwijzen van kwetsbare
gebieden, opstellen van een Code van Goede Landbouwpraktijken en komen tot een vierjarig Aktieprogramma.
Het eerste Aktieprogramma loopt van januari 1996 tot aan 2000 en het tweede Aktieprogramma loopt van
januari 2001 tot aan 2004. De eerste twee implementatie verplichtingen zijn uitgewerkt door een werkgroep
bestaande uit medewerkers van LNV, VROM en V&W. Het op te stellen eerste Aktieprogramma is op
verschillende wijze in ad hoc werkgroepjes verder uitgewerkt. Na de instelling van POM (15 oktober 1993)
vond de besluitvorming aangaande de voorbereiding van het eerste Aktieprogramma plaats binnen de
Stuurgroep Mest. Aan het eind van 1994 zijn er een aantal workshops georganiseerd waar in een klein en
deskundig verband is gesproken over de wijze waarop de nitraatrichtlijn het beste geïmplementeerd kan
worden.
Dit heeft geleid tot de oprichting van een projectgroep onder POM, die in eerste instantie verantwoordelijk was
voor het schrijven van een projectopdracht om te komen tot een eerste Aktieprogramma. Daarnaast heeft deze
projectgroep een bijdrage geschreven voor de Integrale Notitie. In mei 1995 is de projectgroep, tijdens de
vaststelling van de projectopdracht, ontbonden. Het opstellen van het eerste Aktieprogramma wordt vanaf dat
moment weer een verantwoordelijkheid van de lijnorganisaties binnen de Ministeries van LNV en VROM.
De nitraatrichtlijn voorziet in een deskundigencomité (het nitraatcomité) dat tweemaal per jaar bijeenkomt om
de implementatie vorderingen aangaande de nitraatrichtlijn op Europees niveau te bespreken. Voor Nederland
zijn er drie ambtenaren van de drie betrokken Ministeries in het nitraatcomité vertegenwoordigd.
De eerste fase liep ten einde op 18 december 1993. Nederland heeft deze eerste fase tijdig geïmplementeerd.
Dit hield in dat per brief, op 5 januari 1994, aan de Europese Commissie is meegedeeld dat het gehele
Nederlandse grondgebied is aangewezen als kwetsbare zone, omdat het gehele land afwatert op wateren die
door nitraten uit agrarische bronnen (kunnen) worden verontreinigd. De op te stellen actieprogramma's zijn
dus van toepassing op het gehele Nederlandse grondgebied.
Op 5 januari 1994 is tevens een Code van Goede Landbouwpraktijken aan de Commissie toegezonden. In deze
Code worden, overeenkomstig de nitraatrichtlijn, maatregelen aangegeven, waarmee de in de richtlijn beoogde
bescherming wordt geboden. De code heeft het karakter van een aanbeveling aan de ondernemers en gaat
vooraf aan het eerste actieprogramma. De Code van Goede Landbouwpraktijken behoeft door de ondernemers
alleen op vrijwillige basis in acht te worden genomen.
De tweede fase van het implementatieproces moet op 18 december 1995 zijn afgerond. Er dient dan
regelgeving ter uitvoering van een eerste actieprogramma te zijn vastgesteld. In deze regelgeving moeten de
maatregelen die in de Code zijn aangegeven voor de ondernemers verplicht worden gesteld. Ter beoordeling
van de doeltreffendheid van het actieprogramma moet een monitoring-programma worden opgesteld.
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In Nederland lopen de meeste in de Code van Goede Landbouwpraktijken aangegeven maatregelen synchroon
met de bestaande regelgeving. Op dit moment wordt nagegaan voor welke maatregelen dit nog niet geldt. Nu is
reeds bekend dat er regelgeving moet komen voor het uitrijden van dierlijke mest op bevroren grond en het
opslaan van mest. De producenten van de mest moeten ervoor zorgen dat er voldoende opslagcapaciteit
aanwezig is. Voor beide regels geldt dat ze op korte termijn in regelgeving (aanpassen BGDM) moet worden
omgezet, om te voldoen aan de nitraatrichtlijn.

2.4.3

Knelpunten bij het opstellen van het eerste actieprogramma

In bijlage III (zie bijlage 5) staat omschreven welke maatregelen er in de actieprogramma's moeten worden
opgenomen. Bij het opstellen van het Nederlandse eerste actieprogramma blijkt het erg moeilijk om een aantal
van deze verplichte voorwaarden te integreren in het nationale mestbeleid. Hierbij gaat het om een viertal
knelpunten.
Het eerste knelpunt betreft de keuze van het beleidsinstrument. Hoewel de richtlijn geen eisen stelt aan de
instrumenten waarmee de in de richtlijn geformuleerde doelstellingen bereikt moeten worden, staat in bijlage
III van de richtlijn een stikstof gebruiksnorm dan wel een bepaalde Groot Vee Eenheid (GVE/ha) per hectare.
Bovendien geeft de nitraatrichtlijn aan dal de lidstaten op termijn ook verplicht zijn het gebruik van
kunstmeststikstof zichtbaar te maken. Als alternatief voor de stikstofgebruiksnorm of het aantal GVE/ha heeft
Nederland middels de NDF gekozen voor de instrumenten MAS en MINAS. Daarbij wordt gewerkt met
verliesnormen (paragraaf 2.2. en 2.3). In de Integrale Notitie worden deze instrumenten verder uitgewerkt en
zal via de GVE norm vastgesteld worden welke ondernemers daaraan moeten voldoen. Een bijkomend
probleem is dat de invoeringsdatum van de mineralenaangifte inmiddels is verschoven van 1 januari 1996 naar
1 januari 1997.
Het tijdstip waarop de in bijlage III van de richtlijn genoemde waarborg, dat door middel van het gebruik van
dierlijke mest niet meer dan 210 kg (170 ia het tweede actieprogramma) stikstof per ha op het land wordt
gebruikt, moet zijn bereikt, is een tweede knelpunt. De Commissie gaat ervan uit dat de betreffende
gebruiksnorm al in het begin van de periode van het eerste actieprogramma moet zijn gerealiseerd (18
december 1995). Nederland en een aantal andere lidstaten zijn er altijd vanuit gegaan dat de 210 kg stikstof
aan het eind van het eerste actieprogramma moet zijn gerealiseerd en de 170 kg aan het eind van het tweede
actieprogramma (18 december 2003). Voor Nederland is het onmogelijk en onwenselijk om op zo korte termijn
deze gebruiksnormen in te voeren.
Het derde knelpunt betreft het niet tijdig kunnen aanpassen van de regelgeving. De noodzakelijke regelgeving
terzake maakt onderdeel uit van het eerste actieprogramma en dient derhalve volgens hedendaagse
interpretatie eveneens op 18 december 1995 op orde zijn. Dit houdt in dat op 18 december voor de eerste
periode van vier jaar in de regelgeving moet zijn opgenomen dat stikstofgebruiksnorm van 210 kg stikstof per
ha niet wordt overschreden. Het aanpassen van de regelgeving neemt ongeveer één jaar in beslag, dit betekent
dat Nederland in ieder geval op dit punt niet tijdig kan implementeren.
Het laatste en belangrijkste knelpunt wordt gevormd door de consequenties van de verplichtingen van de
richtlijn voor de landbouwpraktijk. Deze moet naast de enorme inspanningen voortkomende uit het nationale
beleid, een extra inspanning verrichten om de nitraatrichtlijn te implementeren. Indicatief kan de gevolgen van
de vereisten uit de nitraatrichtlijn voor de melkveehouderij (deze wordt het zwaarst getroffen) worden vertaald
in een GVE/ha. Zo komt een mestgift van 250 kg stikstof uit dierlijke mest ongeveer overeen met 1,5 melkkoe
(met bijbehorend jongvee) per ha. In de huidige situatie voldoet slechts 23 % van de melkveehouderijbedrijven
aan deze norm. Bij maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest (norm tweede actieprogramma) kan maximaal
1 melkkoe (met bijbehorend jongvee) per ha worden aangehouden. Hieraan voldoet momenteel 3 % van de
melkveehouderijbedrijven.
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De visie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid

Het is zeer de vraag in hoeverre betrokken maatschappelijke sectoren in Nederland zich bewust zijn van de
consequenties van de vereisten van de nitraatrichtlijn voor het Nederlandse mestbeleid. Voorzover de
nitraatrichtlijn sedert eind 1991 een rol in het Nederlandse beleidsvorming op mestgebied heeft gespeeld, is
deze marginaal van aard geweest. De noodzaak om rekening met de nitraatrichtlijn te gaan houden wordt
echter met de dag groter. Het toekomstige mestbeleid wordt op dit moment, binnen POM, ontworpen in nauwe
samenwerking tussen de ministeries van LNV en VROM. De visies van beide ministeries aangaande het
nitratenbeleid kunnen beschouwd worden als de gezamenlijke Nederlandse visie.
Aan de eerste twee vereisten uit de nitraatrichtlijn heeft Nederland eenvoudig kunnen voldoen. In het waterige
Nederland was van meet af aan duidelijk dat de nitraatrichtlijn van toepassing is op het gehele grondgebied.
Daarnaast bleek het goed haalbaar om in een kort tijdsbestek een Code van Goede Landbouw Praktijken op te
stellen. Het opstellen van een eerste actieprogramma, dat door de Europese Commissie wordt geaccepteerd, zal
een stuk moeilijker worden.
Om het mogelijk te maken de nitraatrichtlijn te implementeren aan de hand van Nederlandse nonnen en
instrumenten is het van groot belang een duidelijke visie te hebben over het toekomstige mestbeleid. De
Nederlandse visie aangaande het nitratenbeleid houdt het volgende in:
Ten eerste worden de instrumenten uit de NDF, met de komst van de IN, verder geconcretiseerd in het
toekomstige mestbeleid. Dit houdt in dat de instrumenten MAS en MINAS voor grote groepen ondernemers
verplicht worden. De mate waarin de ondernemers geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving en
instrumenten wordt bepaald aan de hand van het aantal GVE/ha. De grondgebonden bedrijven met een lage
vee bezetting zullen buiten deze regelgeving vallen. Door de GVE/ha te gebruiken als meetpunt wordt de
ondernemer gestimuleerd tot grondgebonden produktie.
Ten tweede is het nationale mestbeleid gebaseerd op regulering van alle emissies, dus van zowel ammoniak,
fosfaat als nitraat. In het mestbeleid wordt gewerkt met verliesnormen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt
van generieke gebruiksnormen. De ondernemer wordt vrij gelaten om een keuze te maken op welke wijze hij
aan de verliesnormen voldoet.
Ten slotte zorgt de introductie van de verliesnormen gecombineerd met een prohibitieve heffing ervoor dat de
ondernemer direct financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor mestoverschotten op het bedrijfsniveau. De
ondernemers die grote emissies veroorzaken, zullen als gevolg hiervan moeten inkrimpen.
De combinatie van deze instrumenten moeten gezamenlijk de doelstelling om te komen tot een
evenwichtsbemesting verwezenlijken. Het is echter de vraag wanneer dit doel zal worden bereikt gezien de
forse sanering die hiervoor noodzakelijk is. Zeker is echter wel dat hiervoor geen apart nitratenbeleid wordt
geïntroduceerd.
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Door de Europese Commissie is vanaf begin jaren zeventig communautaire regelgeving ontwikkeld om de
waterkwaliteit van de Gemeenschap te beschermen. Als onderdeel van deze regelgeving is op 5 januari 1989
door de Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake 'de bescherming van zoet water, kustwater en
zeewater tegen verontreiniging door van diffuse bronnen in de agrarische sector afkomstige nitraten'23,
ingediend. Het voorstel beoogde specifieke maatregelen te treffen ten aanzien van het uitrijden van kunst- en
dierlijke mest op de bodem om de waterkwaliteit te beschermen. Het voorstel voor de richtlijn is ontwikkeld
door het Directoraat-Generaal XI (milieu), bij de Directie Waterbescherming, Bodembescherming en
Landbouw (Dl).
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het onderhandelingsproces dat voorafging aan de
vaststelling van de nitraatrichtlijn. Daarnaast komen de juridische consequenties van de nitraatrichtlijn aan de
orde. Tevens wordt er gekeken naar de implementatie in de andere lidstaten van de Europese Unie. Tot slot
wordt de visie van de Europese Commissie over het Nederlandse nitratenbeleid uiteengezet.

3.2

Het onderhandelingsproces

Op 5 januari 1989 is door de Commissie een eerste voorstel voor de nitraatrichtlijn ingediend. Dit voorstel
is in grote lijnen gestoeld op Deense regelgeving.24 Een gevolg hiervan is dat de ontwerp richtlijn het karakter
kreeg van een middelenvoorschift met vaste gebruiksnormen, die berekend kunnen worden aan de hand van
het aantal dieren (GVE/ha). Nederland heeft in september 1989 een wijzigingsvoorstel aangeboden aan de
Commissie en de lidstaten, dat uitgaat van een richtlijn met daarin een formulering van kwalitatieve
doelstellingen, die rekening houden met de specifieke nationale en regionale situaties. Dit voorstel stuitte op
weerstand van de Europese Commissie. Met het oog hierop heeft in oktober 1989 een bilateraal overleg met de
vertegenwoordigers van DG XI en Nederland plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft Nederland aangegeven
dat de nitraatrichtlijn zou moeten worden omgebogen tot een kaderrichtlijn waardoor de lidstaten zelfde
mogelijkheid hebben om bemestingsnormen en bodemgebruiksregels vast te stellen.
Op initiatief van Nederland (LNV) is in de Landbouwraad van mei 1990 over de gevolgen van de ontwerp
richtlijn voor de agrarische sector van gedachten gewisseld. In een door de Landbouwraad ingestelde
werkgroep is de wenselijkheid van een flexibel kader met precieze kwaliteitsdoelstellingen door alle lidstaten,
met uitzondering van de Commissie, onderschreven. De bevindingen van deze werkgroep zijn ter kennis
gebracht aan de Milieuraad.
De achtereenvolgende Voorzitterschappen van de Milieuraad hebben in verschillende mate prioriteit aan het
nitraatdossier toegekend. Mede als gevolg van het advies van de door de Landbouwraad ingestelde werkgroep
werd in een vroeg stadium van de onderhandelingen overeenstemming bereikt over het uitgangspunt van een
kaderrichtlijn waardoor aan de lidstaten in belangrijke mate de keuze wordt gelaten eigen instrumenten in te
zetten voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelstelling van 50 mg nitraat per liter (conform overige EU
waterrichtlijnen). Over het in te zetten instrument ter controle en handhaving (mestboekhouding) kon geen
consensus worden bereikt als gevolg van weerstand van de zuidelijke lidstaten. De mestboekhouding is wel een
element van de door de lidstaten op te stellen Code van Goede Landbouwpraktijken.

PB nr. C 54 van 3.3.1989, blz. 4 en PB nr. C 51 van 2..3.1990, blz 12.
Zie interview met R. Dirkzwager, 23 maan 1995, vraag 1 (bijlage S).
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Gedurende de behandeling van het dossier stond de bemestingsnorm centraal. Het Commissievoorstel ging uit
van een maximum aantal dieren per ha (Deense regelgeving).
Onder druk van de lidstaten is dit voorstel omgebogen tot een bemestingsnorm uitgedrukt in een hoeveelheid
nitraat per ha/jaar. De Commissie heeft op dat moment de norm van 170 kg stikstof (N) per ha geïntroduceerd.
Door de lidstaten (behalve Denemarken) met een intensieve veehouderij25 is bij herhaling gewezen op de
onverenigbaarheid van deze norm met het uitgangspunt van een kaderrichtlijn. Daarnaast werd er gewezen op
het verschil in de bodemgesteldheid van de lidstaten. Om deze reden hebben de lidstaten een verzoek aan de
Commissie gedaan om de 170 kg N/ha norm wetenschappelijk te onderbouwen. De Commissie heeft hier
echter nooit aan kunnen voldoen.
Tijdens de Milieuraad van 13 en 14 juni 1991 is door het Luxemburgse Voorzitterschap een parallelle
werkgroep ingesteld. In de parallelle werkgroep werd door de lidstaten, waaronder Nederland, nogmaals
gewezen op het meest essentiële knelpunt van de richtlijn. Na langdurig overleg, legde de Commissie een
'eindbod' op tafel. Gedurende het eerste Aktieprogramma van vier jaar werd een hoeveelheid dierlijke mest
toegestaan van 210 kg N/ha en voor het tweede Aktieprogramma 170 kg N/ha. Door interventies van de
lidstaten (waaronder Nederland) stemde de Commissie er mee in dat gedurende en na het eerste
Aktieprogramma lidstaten andere hoeveelheden dan genoemde konden vaststellen mits geen afbreuk werd
gedaan aan de waterkwaliteitsdoelstelling Dit verzoek om af te wijken van de norm moet echter wel
gemotiveerd aan de Commissie worden voorgelegd.
Gedurende de onderhandelingen werd door medewerkers van LNV berekend dat het compromisvoorstel zou
leiden tot een extra mestoverschot van ongeveer 1 min. ton. De minister van LNV (Bukman) werd hierover
geïnformeerd. De ander lidstaten vonden het compromisvoorstel van de Commissie aanvaardbaar en
Nederland kwam in een geïsoleerde positie. Na overleg met zijn collega van LNV heeft Minister Alders
(VROM) besloten om akkoord te gaan met de nitraatrichtlijn. Het politieke akkoord is in december 1991 door
de Milieuraad, onder Nederlands voorzitterschap, zonder enige discussie, omgezet in een formeel akkoord.

3.3

Juridische consequenties van de Europese nitraatrichtlijn 26

Nederland heeft, net als de andere lidstaten, de verplichting om de richtlijn te implementeren in de nationale
wetgeving. Dit is een harde verplichting die voortkomt uit het Europese recht.27 In de nitraatrichtlijn staat een
fasegewijze implementatie beschreven, die loopt van 19 december 1991 tot aan 18 december 2003. In de eerste
fase tot aan 18 december 1993 moeten de lidstaten hun 'kwetsbare gebieden' vaststellen en een Code van
Goede Landbouwpraktijken opstellen. Nederland heeft aan deze implementatie verplichtingen voldaan.
In de tweede fase moeten de lidstaten een eerste Aktieprogramma opstellen voor vier jaar dat loopt van 18
december 1995 tot aan 18 december 1999. Dit Aktieprogramma is van toepassing op alle 'kwetsbare gebieden'.
De uitvoering van het eerste Aktieprogramma dient in nationale regelgeving te zijn vastgesteld. Hierdoor
worden de maatregelen die in de Code zijn aangegeven voor de ondernemers verplicht. Ter beoordeling van de
doeltreffendheid van het Aktieprogramma moet een monitoring-programma (meeting) worden opgesteld.
In bijlage III van de nitraatrichtlijn staat nauwkeurig beschreven welke maatregelen in het eerste
Aktieprogramma moeten worden opgenomen. In lid 2a staat dat per jaar de hoeveelheid dierlijke mest, met
inbegrip van die mest welke door de dieren zelf wordt opgebracht, niet meer dan 210 kg N/ha mag bedragen.
Deze norm geldt voor de periode van het eerste Aktieprogramma.

Dit zijn de lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland.
De nitraatrichtlijn is opgenomen in bijlage 3.
Artikel 5, EEG Verdrag
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Het is echter wel mogelijk om deze hoeveelheid te overschrijden, zolang de doelstelling van de nitraatrichtlijn
niet wordt geschaad. Deze overschrijding moet gemotiveerd worden voorgelegd aan de Commissie, die de
voorstellen ter advisering aan het nitraatcomité voorlegt. In lid 2b worden een aantal voorbeelden gegeven op
grond waarvan een andere norm gedoogd kan worden, zoals bij lange groeiperiodes en bij gewassen met hoge
stikstofopname. In lid 3 staat beschreven dat het mogelijk is om de hoeveelheden stikstof te berekenen op basis
van het aantal dieren (GVE/ha), dit is echter geen verplichting.
Bij de voorbereiding van het eerste Aktieprogramma stuit Nederland op een aantal knelpunten (beschreven in
paragraaf 2.4.3). De nitraatrichtlijn geeft weinig juridische openingen om deze knelpunten op te lossen. Op dit
moment wordt door LNV (Directie Landbouw) onderzocht in hoeverre Nederland gebruik kan maken van de
uitzonderings mogelijkheid die de nitraatrichtlijn biedt.28 In verband met bijzondere omstandigheden voor
grasland in Nederland kan er vermoedelijk van een hogere gebruiksnorm worden uit gegaan. Daarnaast moet
er onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om de gebruiksnormen op basis van fosfaat in plaats van
stikstof te stellen. Het is van belang om door wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat er een bepaalde
gemiddelde verhouding bestaat tussen de gehaltes aan fosfaat in dierlijke mest en die van stikstof in dierlijke
mest. Op deze wijze reguleert de fosfaatgebruiksnorm tevens het stikstofgebruik. Dit houdt in dat met
aangescherpte Nederlandse fosfaatnormen tevens de nitraatnormen uit de nitraatrichtlijn kunnen worden
geïmplementeerd. Voor beide uitzonderingen geldt dat deze gemotiveerd aan de Commissie moeten worden
voorgelegd, conform artikel 9 van de nitraatrichtlijn.
Nederland heeft bij de Commissie ervoor gepleit om qua systematiek aan te sluiten bij andere Europese
richtlijnen met betrekking tot de waterkwaliteit. In dierichtlijnenstaat de te waarborgen kwaliteit van het
water centraal en niet het instrumentarium. In dezerichtlijnenzijn de kwaliteitseisen bovendien algemeen
gesteld. Achterliggende gedachten bij allerichtlijnenover de waterkwaliteit is dat in het grond- en
oppervlaktewater niet meer dan 50 mg nitraat per liter mag voorkomen. Dit geldt ook voor de nitraatrichtlijn,
echter hierin is de doelstelling van 50 mg nitraat per liter water versluierd opgenomen. De Commissie is van
mening dat de gebruiksnorm niet los gezien kan worden van de waterkwaliteitsnorm, maar dat de laatste norm
de belangrijkste is. Voor Nederland ligt hier een kans om het eerste Aktieprogramma in te vullen aan de hand
van de waterkwaliteitsnorm en af te stappen van de 210 kg stikstof norm. Het blijft echter de vraag welke
maatregelen Nederland gaat opnemen in het eerste Aktieprogramma om aan de waterkwaliteitsnorm te
voldoen.
Naast het instrumentarium bestaat er met de Commissie verschil van mening over de datum waarop de in de
nitraatrichtlijn aangegeven gebruiksnormen moeten worden ingevoerd. Nederland gaat ervan uit dat
regelgeving ter uitvoering van het eerste Actieprogramma op 18 december 1995 moet zijn vastgesteld, maar
dat de feitelijke invoering van gebruiksnorm aan het eind van het eerste Aktieprogramma dient in te gaan (18
december 1999). Dit standpunt, dat niet alleen door Nederland wordt ingenomen maar ook door enkele andere
lidstaten, wijkt af van het standpunt van de Commissie. De Commissie is van oordeel dat de gebruiksnorm
dient te zijn ingevoerd op de eerste dag van het Aktieprogramma (18 december 1995).29 In december 1994 zijn
de lidstaten uitgenodigd hun visie hieromtrent aan de Juridische Dienst van de Europese Commissie voor te
leggen, die over de interpretatie van de nii raatrichtlijn op dit punt een uitspraak zal doen. Tijdens de laatste
vergadering van het nitraatcomité op 1 juni 1995 heeft de Commissie hierover nog geen uitsluitsel kunnen
geven.
In de laatste en derde fase van de implementatie van de nitraatrichtlijn dient er een tweede Aktieprogramma te
worden opgesteld voor de periode van 18 december 1999 tot 18 december 2003. In het tweede
Aktieprogramma moeten dezelfde maatregelen genomen worden als in het eerste Aktieprogramma en dienen
hier voor Nederland dezelfde knelpunten aan. De gebruiksnorm is echter aangescherpt tot zijn definitieve
hoogte van 170 kg N per jaar/ha.

Deze mogelijkheid wordt bevestigd door een brief van 5 mei 1995 van de Juridische Dienst aan DG XI (Jur(95)O3986/DM/bip).
Dit standpunt is bevestigd in een brief van « maart 1995 van DG XI aan de Juridische Dienst van de Commissie (FD/raa/sg91676).
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Nederland gaat op dit moment er van uit dat de gebruiksnorm aan het eind van het tweede Aktieprogramma
moet zijn ingevoerd. Over het tijdstip van de invoering van deze tweede norm zal de Juridische Dienst van de
Commissie ook een uitspraak doen.
Wanneer Nederland niet aan de implementatie verplichtingen voldoet dan loopt zij het risico om een
ingebrekestelling van de Commissie te krijgen. In de maand juni stuurt de Commissie een brief naar de
lidstaten met daarin de mededeling dat er een eerste Aktieprogramma ingeleverd moet worden en dat deze
geïmplementeerd dient te zijn in de nationale wetgeving voor 18 december 1995. Deze brief kan beschouwd
worden als een stevige waarschuwing. De Commissie laat hiermee zien dat de invoeringsdatum van 18
december voor het eerste Aktieprogramma een vast criterium is. Op dit moment is uit Brussel vernomen dat de
Commissie van plan is om Nederland ingcbreke te stellen op grond van het ontbreken van een monitoringprogramma in de Code van Goede Landbouwpraktijken. Het is politiek gezien ongunstig om als lidstaat
geconfronteerd te worden met een ingebrekestelling.30 Gegeven de huidige stand van voorbereidingen van het
eerste Aktieprogramma is het onvermijdelijk dat een tweede en zwaardere ingebrekestelling zal volgen. De
Commissie zal aan Nederland vragen om een definitieve datum van implementatie. Bij onvoldoende
implementatie loopt Nederland het risico om door de Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd te
worden. Via een infractie procedure kan Nederland in het gunstigste geval veroordeeld worden tot het betalen
van een boete of een heffing en in het ongunstige geval tot onvoorwaardelijk implementatie gedwongen
worden.

3.4

Stand van zaken aangaande de implementatie in de andere lidstaten

Om als land de positie binnen de EU te bepalen is het waardevol een vergelijking te maken met andere
lidstaten. De implementatie van de nitraat richtlijn wordt door de Europese Commissie bijgehouden. Hierbij
wordt gelet op de volgende aspecten: de wijze waarop de nitraatrichtlijn in de nationale regelgeving is
omgezet, hoeveel 'kwetsbare gebieden' er zijn aangewezen en of er een Code van Goede Landbouwpraktijken
(CGLP) is opgesteld. Daarnaast heeft de buitenlandse dienst van het Ministerie van LNV een inventarisatie
gemaakt van de implementatie in de lidstaten. In bijlage 6 van dit rapport is dit in een schema weergegeven.
Op dit moment voldoen een groot aantal landen nog niet aan de implementatie verplichtingen. In veel landen
blijkt het moeilijk om de nitraatrichtlijn in te passen in bestaande regionale of nationale wetgeving. Voor een
vergelijking is er gekeken naar lidstaten die hetzij landelijk, hetzij regionaal in een vergelijkbare positie
verkeren al Nederland. Uit deze vergelijking is gebleken dat er eigenlijk geen enkel andere lidstaat is die een
nationaal mestoverschot kent. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat Nederland in een unieke positie
verkeerd. Daarentegen zijn er wel regio's binnen de lidstaten waar men te kampen heeft met een
mestoverschot. Het gaat hier om de lidstaten België (Vlaanderen), Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en
het Verenigd Koninkrijk.
In Vlaanderen is de nitraatrichtlijn opgenomen in het ontwerp Mestaktieplan (MAP). Tijdens de Vlaamse
formatiebesprekingen, die volgde op de in mei 1995 gehouden verkiezingen, is er een akkoord bereikt tussen
de Christelijke Volks Partij (CVP) en de Socialistische Partij (SP) over het MAP.31 In het MAP wordt afgestapt
van regulering van het aantal dieren en gaat men over op gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Op dit
moment is nog in studie of heel Vlaanderen als 'kwetsbaar gebied' wordt aangewezen. De CGLP is opgesteld
maar nog niet wettelijk vastgelegd. De maatregelen in het kader van het eerste Aktieprogramma zullen in de
MAP worden opgenomen. Met een bemestingsnorm voor 1996 van 490 kg stikstof/ha/jaar32 voor grasland is
het zeker dat Vlaanderen voorlopig niet in staat is om te voldoen aan de gebruiksnormen in de nitraatrichtlijn.

Zie interview met H. Woldendorp, 15 maan 1993, vraag 7 (bijlage 5).
LBAktualiteiten nr. 21, "België: MAP niet langer struikelblok voor vorming CVP-SP regering in Vlaanderen", 16 juni 1995.
Gegevens op basis van artikel, "MAP standpunten ten grond". De Boer & Tuinder, juni 199S.
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In de Bondsrepubliek Duitsland moet de 'DUngeverordnung' (mestwetgeving) voor het zomerreces door de
Bundesraad worden goed gekeurd. Hierin is de CGLP en het eerste Aktieprogramma opgenomen. De
Bondsrepubliek Duitsland heeft haar gehele grondgebied uitgeroepen tot 'kwetsbaar gebied'. In de
'Düngeverordnung' is opgenomen dat tot 1 juli 1997 er 210 kg stikstof per ha/jaar mag worden uitgereden op
weidegrond, deze norm zal na 1 juli 1997 worden aangescherpt tot 170 kg stikstof. Met het aannemen van de
'DUngeverordnung' zal de nitraatrichtlijn in één keer volledig zijn geïmplementeerd.
In Denemarken wordt de nitraatrichtlijn geïmplementeerd op basis van bestaande regelgeving. Deze
regelgeving zal worden aangescherpt om de monitorings verplichtingen op te nemen. In Denemarken is het
mestbeleid gebaseerd op grondgebondenhcid (GVE/ha), regulering op stikstof en zelfregulering op
bedrijfsniveau.33 Het gehele Deense grondgebied is aangewezen als 'kwetsbaar gebied'.
In Frankrijk is per decreet34 op 3 september 1993 de implementatie van de nitraatrichtlijn aangekondigd, het
heeft echter nog geen parlementaire goedkeuring. Ongeveer 80 % van het Franse grondgebied is op dit
moment onderzocht of het in aanmerking moet komen als 'kwetsbaar gebied'. Tijdens de laatste bijeenkomst
van het nitraatcomité spraken de Fransen de verwachting uit dat ongeveer 50 % van het landbouwareaal
aangewezen zal worden als 'kwetsbaar gebied'. De GGLP is in november 1993 vastgesteld. De totale
implementatie van de nitraatrichtlijn heefi vertraging opgelopen door de Franse presidentsverkiezingen van
mei 1995.
In Italië is de nitraatrichtlijn nog niet omgezet in regelgeving. Daarnaast moet in de Po-vlakte (veel intensieve
veehouderij) de nitraatrichtlijn omgezet worden in regionale regelgeving. Officieel zijn er nog geen 'kwetsbare
gebieden' aangewezen, de verwachting is dat delen van de Po-vlakte en het tuinbouwgebied Campania worden
aangewezen. De CGLP is opgesteld maar nog niet formeel in de regelgeving opgenomen. Het opstellen van het
eerste Aktieprogramma heeft vertraging opgelopen door de vele minister wisselingen.
In het Verenigd Koninkrijk (VK) is er geen wet- of regelgeving waarin de nitraatrichtlijn is opgenomen. Op
dit moment is er in Engeland, Wales en Schotland een beroepsprocedure gaande om te komen tot de
vaststelling van 'kwetsbare gebieden'. In Engeland en Wales zullen ongeveer 70 'kwetsbare gebieden'
vastgesteld worden (5 % landbouwareaal). In Noord-Ierland zijn geen 'kwetsbare gebieden'. Het VK heeft een
CGLP. Tijdens de vergaderingen van het nitraatcomité heeft het Verenigd Koninkrijk zich zeer kritisch
opgesteld ten aanzien van de gebruiksnormen. Men zou graag zien dat de gebruiksnormen worden
opgeschroefd naar 250 kg N per jaar/ha. Daarnaast is schriftelijk aan de Commissie bekend gemaakt dat men
er van uit gaat dat de gebruiksnorm aan het eind van het eerste Aktieprogramma moet zijn ingevoerd.
Uit dit overzicht blijkt dat Nederland er in verhouding met de andere lidstaten niet slecht voor staat. Hierbij
moet echter worden benadrukt dat Nederland een unieke positie inneemt als gaat om de omvang van het
nationale mestoverschot. In een paar lidstaten is er slechts een mestoverschot op regionaal niveau. In de meest
lidstaten blijken de implementatie problemen meer van bestuurlijke en administratieve aard te zijn en niets te
maken te hebben met de omvang van de veestapel in verhouding tot de oppervlakte van het landbouw areaal.

Gebasserd op informatie van een verslag over een studiereis naar Denemarken, door een delegatie van LNV op 17-19 januari 1995.
Decreet 93-1038.
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De visie aangaande het Nederlandse nitratenbeleid 35

De visie van de Commissie aangaande het nitratenbeleid wordt beïnvloed door het beeld wat er in Brussel
heerst ten aanzien van het Nederlandse mestbeleid. Het is binnen het Europese circuit een publiek geheim dat
Nederland aankijkt tegen een groot mestprobleem. Voor DG XI reden om het Nederlandse mestbeleid met
grote interesse te volgen. De Commissie heeft met de nitraatrichtlijn een middel in handen om Nederland te
dwingen de emissies uit de landbouw sterk te reduceren. De nitraatrichtlijn is één van de eerste Europese
richtlijnen die strikte gebruiksnormen stelt om te komen tot vermindering van emissies. De Commissie houdt
strikt vast aan de gebruiksnorm om zo de waterkwaliteitsnorm te verwezenlijken. De milieu Commissaris Ritt
Bjerregaard heeft tijdens de vierde Noordzee Conferentie nog een benadrukt dat de uitstoot van fosfaat en
nitraat aan banden gelegd moet worden.36
Nederland heeft tijdens gesprekken met medewerkers van DG XI de mineralenboekhouding gepresenteerd. De
Commissie heeft de mineralenboekhouding niet verworpen, maar heeft grote twijfels of op basis van dit
instrument de nitraatrichtlijn kan worden geïmplementeerd.37 Bij DG XI vraagt men zich af waarom
gebruiksnormen niet in de mineralenboekhouding ingepast kunnen worden. DG XI heeft twijfels over de
controleerbaarheid van de mineralenboekhouding.
Uit een interview met een medewerker van DG XI blijkt dat men bij de Commissie van mening is dat de
intensieve veehouderij in Nederland maar weinig toekomst heeft. Men staat op het standpunt dat de landbouw
zich moet gaan aanpassen aan de milieukundige grenzen. De Commissie is bereid deze overgang met subsidies
te versnellen.
De Commissie is voornemens om de implementatie verplichtingen van de nitraatrichtlijn strikt te
interpreteren. Door DG XI wordt op dit moment betwijfeld of Nederland op grond van zijn mestbeleid een
uitzonderingspositie zou kunnen bedingen. Dit wordt overgelaten aan juristen van de Juridische Dienst. De
Commissie zal het tijdspad voor de implementatie strikt hanteren. Hierbij zijn zij van mening dat het eerste
Aktieprogramma in moet gaan op 18 december 1995.

Deze paragraaf is geschreven op grond van de gehouden interviews (bijlage S).
Leewarder Courant, "Landbouw en visserij onder vuur in Esbjerg", 9 juni 1995.
Uit een brief van J. Henningsen (Directeur IX) XI, Dl) aan het Ministerie van LNV op 4 november 1993.
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4.

Verschillen en overeenkomsten tussen de visie van Nederland en de Europese Commissie

4.1

De verschillen

Uit de twee voorgaande hoofdstukken blijkt dat er cruciale verschillen zijn tussen de Nederlandse visie en de
visie van de Commissie. Hierbij kan de Commissie beschouwd worden als degene die garant staat voor een
strikte implementatie van de nitraatrichtlijn. Het meest fundamentele verschil betreft het instrumentarium. In
de nitraatrichtlijn staat een gebruiksnorm gedefinieerd, terwijl Nederland zijn mestbeleid gaat voeren op basis
van een mineralenboekhouding met verliesnormen. Deze verliesnorm bepalen het acceptabele verlies tijdens de
aanwending van de dierlijke mest, terwijl de gebruiksnorm een vaste hoeveelheid aan te wenden dierlijke mest
vastlegt.
Met de invoering van de mineralenboekhouding krijgen de ondernemers in Nederland de kans om naar eigen
inzicht de mineralen stroom te beperken. Met een gebruiksnorm zoals omschreven in de nitraatrichtlijn wordt
het eigen initiatief minder gestimuleerd.
De nitraatrichtlijn reguleert alleen stikstof, terwijl in de mineralenboekhouding zowel fosfaat als stikstof zijn
opgenomen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen een gebruiksnorm van 210 en 170 kg nitraat per jaar/ha en
een verliesnorm van tussen de 2S0 en 350 kg stikstof per jaar/ha voor grasland en 125 en 175 kg stikstof per
jaar/ha voor bouw- en maïsland.38
Het toekomstige Nederlandse mestbeleid zal ondernemers met een lage veebezetting/ha vrijwaren van
regelgeving (GVE/ha). De gebruiksnorm in de nitraatrichtlijn is van toepassing op alle ondernemers. De
nitraatrichtlijn gebruikt de GVE/ha norm alleen als mogelijk rekenmiddel om de gebruiksnorm vast te stellen.
Met de nitraatrichtlijn wil de Commissie op korte termijn de emissies terug brengen naar een niveau van 50
mg nitraat per liter. Het Nederlandse mestbeleid bestaat uit een fasegewijze aanpak om uiteindelijk te komen
tot evenwichtsbemesting. Bij deze evenwichtsbemesting is er een balans tussen het milieutechnisch nodige en
landbouwkundig haalbare. Hierbij wordt rekening gehouden met de geografische verschillen in grondsoort en
klimaat. Op deze wijze kan de bemesting aangepast worden aan de behoeften van het gewas. Door het hanteren
van een rigide gebruiksnorm geeft de nitraatrichtlijn weinig ruimte voor een bemestingsniveau dat aansluit bij
de plaatselijke mineralenbehoefte.

4.2

De overeenkomsten

De overeenkomst tussen Nederland en de Commissie bestaat uit het willen beperken van de emissies. Van meet
af aan heeft Nederland laten blijken dat zij instemt met de grondgedachte van de nitraatrichtlijn, waarin de
waterkwaliteitsnorm centraal staat. De Nederlandse regering heeft meerdere malen binnen internationale fora
kenbaar gemaakt dat zij wil komen tot een reductie van de emissies uit de landbouw. Dit blijkt onder meer uit
de ondertekening van het Noordzee-aktieplan en het Rijnaktieplan.
In de IN wordt gestreefd naar een grondgebonden veehouderij in Nederland. De ondernemers worden door
vrijstelling van regelgeving gestimuleerd om grondgebonden te gaan produceren. De Commissie is met
gebruiksnormen berekend op grond van een beperkt aantal GVE/ha eveneens een voorstander van
grondgebonden veehouderij.

Dit is op basis van een verliesnorm van tussen de 30 en 40 kg fosfaat per jaar/ha.
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De verplichtingen die voortkomen uit de nitraatrichtlijn als vaste uitrijperiodes, verbod van het uitrijden van
mest op bevroren grond en het zorgen voor voldoende mestopslag, zijn in lijn met de Nederlandse
mestwetgeving. Op korte termijn zullen deze regels in de mestwetgeving worden opgenomen, voorzover deze
verplichtingen nog niet in de Nederlandse wet zijn vastgelegd.
In Nederland wordt er met de komst van de mineralenboekhouding mede gereguleerd op stikstof. De
Commissie heeft bij het opstellen van de nitraatrichtlijn bewust gekozen voor het reguleren op stikstof
(nitraat), aangezien dit mineraal het sterkste effect heeft op de kwaliteit van het drinkwater.3 Het Nederlandse
mestbeleid is nog steeds gebaseerd op fosfaat, als de mineralenboekhouding wordt ingevoerd zal daar stikstof
bijkomen.

4.3

De onderhandelingsruimte

De nitraatrichtlijn heeft als doel waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten
uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen.40Aan deze
doelstelling licht een waterkwaliteitsnorm ten grondslag van 50 mg nitraat per liter water. Om dit doel te
bereiken staat in de nitraatrichtlijn een gefaseerde implementatie beschreven om aan het eind van het tweede
Aktieprogramma deze waterkwaliteitsnonn te bereiken. In de nitraatrichtlijn is voor 'kwetsbare gebieden' een
uiteindelijke gebruiksnorm van 170 kg stikstof/ha per jaar gesteld als middel om aan de waterkwaliteitsnorm te
voldoen. In de nitraatrichtlijn staat echter niet geformuleerd dat dit het enige middel is om aan de vereisten
van de waterkwaliteitsnorm te voldoen. Een lidstaat heeft de mogelijkheid om zich te beroepen op een
uitzonderingspositie, zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan de waterkwaliteitsnorm.
Deze mogelijkheid biedt Nederland kansen om de nitraatrichtlijn naar eigen inzicht te implementeren. Om dit
te bewerkstelligen moet er een beroep gedaan worden op de uitzonderingspositie, conform bijlage III lid 2b.
Hiervoor is het van het grootste belang dal Nederland gemotiveerd aan de Commissie aangeeft waarom ze van
de gebruiksnorm wil afwijken en daarnaast aan te tonen dat ook de Nederlandse systematiek er voor zorgt dat
de doelstelling uit de nitraatrichtlijn wordt gehaald. Door het opstellen van een duidelijk en wetenschappelijk
onderbouwd implementatieplan moet Nederland in staat worden geacht onderhandelingsruimte te creëren ten
opzichte van de Commissie.
Deze onderhandelingsruimte moet benut worden om de Commissie te overtuigen dat met de Nederlandse
mineralenboekhouding met verliesnormen mogelijk is de nitraatrichtlijn te implementeren. Ten eerste moet
aan de Commissie kenbaar worden gemaakt dat het Nederlandse mestbeleid er op is gericht te komen tot een
situatie van evenwichtsbemesting.
Ten tweede dat het niet mogelijk is aan het tijdspad van de nitraatrichtlijn te voldoen. Nederland heeft een
groot mestoverschot dat niet binnen een bestek van een paar jaar valt weg te werken. De tijd lijkt op dit
moment rijp om te komen tot verregaande maatregelen, waar in 1991 geen voldoende draagvlak voor was te
vinden. Wanneer Nederland echter overgaat tot een directe implementatie van de nitraatrichtlijn, zullen grote
groepen ondernemers hun bedrijf moeten sluiten. Voor dit soort rigoureuze maatregelen is op dit moment geen
draagvlak.

19
40

Zie interview met F. Marien, 3 mei 1995, vraag 3 (bijlage 5).
Artikel 1 van de nitraatrichtlijn (bijlage 3).
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Ten derde moet Nederland de nitraatrichtlijn juridisch zo ruim mogelijk interpreteren.41 Dit houdt in dat
bijlage III van de nitraatrichtlijn zo moet worden geïnterpreteerd dat de gestelde gebruiksnormen ingaan aan
het eind van het eerste en tweede Aktieprogramma. Op deze wijze zou Nederland op 18 december 2003 moeten
voldoen aan de waterkwaliteitsnorm. Dit geeft de mogelijkheid in acht jaar tijd te komen tot een reductie van
de emissies, tot een niveau van 50 mg nitraat per liter water, is bereikt.
Op dit moment wordt door de Juridische Dienst van de Commissie onderzocht of de nitraatrichtlijn op deze
wijze kan worden geïnterpreteerd. In bijlage zeven van dit rapport is een schema opgenomen met daarin een
overzicht van de Nederlandse implementatie van de maatregelen uit bijlage III van de nitraatrichtlijn.
Ten vierde moet de Commissie worden geïnformeerd over de mogelijkheden om op grond van een
mineralenboekhouding met verliesnormen de nitraatrichtlijn te implementeren. Om dit te bewerkstelligen
dient de Commissie op de hoogte gebracht te worden van de meest recente beleidsvoornemens aangaande de
implementatie van mineralenboekhouding. Hierbij is het van belang duidelijk te maken dat de
mineralenboekhouding verplicht moet worden ingevoerd door grote bedrijven met veel GVE/ha en niet
grondgebonden bedrijven. En dat deze bedrijven prohibitieve heffingen moeten betalen voor dierlijke mest die
niet afgezet kan worden. Daarbij moet aangetoond worden dat er een strikte controle komt op de
mineralenboekhouding om de tot een minimum te beperken.
Ten slotte moet Nederland door middel van een wetenschappelijk rapport aantonen dat het mogelijk is om de
nitraatrichtlijn te implementeren op grond van een mineralenboekhouding met verliesnormen voor fosfaat en
stikstof.

Zie interview met A. van der Meer, 13 april 1995, conclusie 7 (bijlage 5).
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In dit hoofdstuk wordt een stappenplan uil eengezet voor een strategische (inter)departementale lobby. Alvorens
te komen tot een stappenplan wordt op hei begrip lobby nader ingegaan. In het boek Nederlandse lobby's in
Europa zegt van Schendden dat het: "lobbyen behoort tot het bloed en leven van elk politiek stelsel. Zonder
lobby 's zou de politiek irrelevant of dood zijn". Wat is nu precies die lobby waar van Schendelen het over
heeft? De van Dale omschrijft lobbyen als: "druk uitoefenen op de politieke besluitvorming". Het Engelse
woordenboek Webster omschrijft een lobbyist als: "aperson who tries to get legislators to introducé or votefor
measuresfavorable to a special interest that he representé. Het begrip lobby kan als volgt worden
gedefinieerd: "informeel pogen formele gezagdragers te beïnvloeden".
In het lobby proces zijn er twee hoofdgroepen waar men rekening mee dient te houden. Dat zijn ten eerste de
factoren, dit zijn anonieme processen die van buitenaf inwerken op de organisatie. Deze factoren bieden voor
de lobby nauwelijks houvast. Ten tweede zijn er de actoren. Deze zijn van groot belang voor de lobby
aangezien uitdagingen vanuit de omgeving worden gezien als het resultaat van het doen en laten van bepaalde
actoren. Door de actoren te beïnvloeden hoopt men de positieve uitdagingen te vergroten en de negatieve te
verkleinen. Lobby is dus een bepaalde vonn van omgevingsmanagement. Een lobby levert nooit voor honderd
procent resultaat op. Al is de lobby nog zo goed er zullen altijd factoren zijn die het lobbyproces negatief
beïnvloeden. Een lobby is geslaagd als hel een positieverbetering in de arena oplevert. De mate van succes
hangt af van het ambitieniveau.
Met de komst van de Europese Akte (1986) en de Interne markt (Witboek) is het aantal Europese
beleidsterreinen sterk toegenomen en daarmee de lobby intensiteit binnen de EU (Brussel). Voor de actoren in
de lidstaten is het nu niet voldoende meer om alleen te lobbyen in het eigen land aangezien er met de komst
van de Europese Akte in de Raad met gekwalificeerde meerderheid besloten kan worden. De mogelijkheid voor
individuele lidstaten om besluiten tegen te houden is geringer geworden.
Het opzetten van een lobby begint met een goede voorbereiding. Hierbij is het van wezenlijk belang om het
'huiswerk' grondig voor te bereiden. In het onderstaande schema staan de vragen om tot een grondige analyse
en een nauwgezette voorbereiding van de lobby te komen. Door het systematisch analyseren van de fases in het
lobbyproces ontstaat er een stappenplan.
Vragen die gesteld moeten
worden:

De analyse van:

Produkt:

Waarom?
Bij wie?

Kansen en gevaren
De cruciale actoren

Waarover?

De issues/ het dossiers

Wanneer?
Hoe?

De agendafase(n)
De geschikte methoden en
technieken
lobbvproces

Formulering strategie
Overzicht van meewerkende en
tegenwerkende actoren
Overzicht van de issues en het
dossier
Overzicht van de agenda en timing
Toepassing van de methoden en
technieken
Evaluatie

Met welk resultaat?
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Doelstellingen aangaande het eindresultaat voor de lobby

In de twee volgende paragrafen wordt fasegewijs een stappenplan opgebouwd om te komen tot een opzet voor
een strategische (inter)departementale lobby. Het gehele lobby moet er toe leiden dat het Nederlandse
nitratenbeleid volledig door de Commissie geaccepteerd wordt. Deze acceptatie is nodig om te komen tot de
implementatie van de nitraatrichtlijn op grond van het bestaande en toekomstige Nederlandse mestbeleid.
Deze doelstelling lijkt in eerste instantie erg ambitieus, wanneer de nonnen uit de nitraatrichtlijn afgezet
worden tegen de huidige Nederlandse nonnen. Op dit moment kan geconstateerd worden dat er grote
verschillen zijn tussen de Nederlandse visie en de visie van de Commissie (paragraaf 4.1). Voor Nederland is
het dan ook belangrijk om te komen tot een effectieve lobby om aan de verplichtingen van de nitraatrichtlijn te
kunnen voldoen. Voor dit soort lobby's is nauwelijks expertise binnen de Nederlandse overheid aanwezig,
aangezien er gelobbyd moet worden voor een al bestaande richtlijn. In de praktijk is er wel ervaring met
lobby's voor of tegen beleidsvoorstellen in de fase van besluitvorming. Voor de lobby waar het in dit rapport
omgaat, is het van belang om op grond van technische argumenten de Commissie uit te leggen dat de
nitraatrichtlijn volgens Nederlandse systematiek kan worden geïmplementeerd.42

5.3

Het tweevoudige lobby stappenplan

In paragraaf 4.3 is een overzicht gegeven van de onderhandelingsruimte die er is bij de implementatie van de
nitraatrichtlijn (fase: waarover ?). Deze onderhandelingsruimte bestaat uit de middelen die ter beschikking
staan voor een lobby. De lobby voor acceptatie van het Nederlandse nitratenbeleid valt uiteen in twee
onderdelen.
Ten eerste moet er een lobby worden opgezet om de maatregelen uit bijlage III met Nederlandse methodieken
te implementeren. Ten tweede biedt artikel 11 van de nitraatrichtlijn ruimte om te komen tot een aanpassing
van bijlage III van de nitraatrichüijn tot 1 januari 1998. Deze laatste lobby moet gezien worden als een laatste
strohalm om de nitraatrichtlijn te implementeren op grond van het Nederlandse nitratenbeleid. De
verschillende fasen in de lobby dienen elkaar systematisch op te volgen. Op deze wijze ontstaat er één strategie
om te komen tot volledige acceptatie van het Nederlandse nitratenbeleid. In de volgende paragrafen zullen de
stappenplannen voor de twee afzonderlijke lobby's worden behandeld.

5.4

De lobby voor de implementatie van bijlage III

In principe moeten de maatregelen uit bijlage III in het eerste Aktieprogramma worden opgenomen. Dit eerste
Actieprogramma moet voor 18 december 1995 worden ingediend bij de Commissie. Na de ontbinding van de
projectgroep Europese nitraatrichtlijn, is de lijnorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van dit eerste
Aktieprogramma.
Op korte termijn moet er gestart worden niet het opstellen van dit eerste Aktieprogramma. Dit kan gebeuren op
grond van een aantal basisdocumenten die in de loop van de tijd geschreven zijn. Daarbij moet getracht
worden zo veel mogelijk te voldoen aan de maatregelen die in bijlage III zijn geformuleerd. Hierbij valt te
denken aan de verplichtingen van bijlage III lid I, die op een relatief eenvoudige wijze in de mestwetgeving
opgenomen kunnen worden.

Zie interview met R. van Liempt, 13 maart 1995, vraag 7 (bijlage 5).
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Een risico hierbij is dat het op korte termijn erg lastig wordt om de mestwetgeving aan te passen, aangezien
een wetswijziging voor advies naar de Raad van State moet en daarna parlementaire goedkeuring behoeft. Het
is echter wel mogelijk om op 18 december 1995 aan de Commissie mee te delen dat deze ontwerp wetgeving
binnen afzienbare tijd zal worden ingevoerd. Daarnaast moet er een implementatieplan worden geschreven,
waarin duidelijk wordt uitgelegd op welke wijze Nederland de nitraatrichtlijn gaat implementeren. Op dit
moment zijn er nog grote verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de implementatie. De Commissie is
gebaat bij een overzicht van Nederland op welke wijze en binnen welke termijnen er gekomen wordt tot de
waterkwaliteitsnorm.

5.4.1

De actoren

Voor een effectieve lobby is het noodzakelijk dat één Nederlands stemgeluid wordt uitdragen in Brussel. Om
dit te bewerkstelligen is een goede interdepartementale afstemming van belang. Hierbij gaat het in de eerste
instantie om de Ministeries van LNV, VROM en V&W. Deze ministeries zijn vertegenwoordigd binnen het
Europees nitraatcomité. Nederland moet in eerste instantie zijn lobby richten op de leden van dit
nitraatconüté.

5.4.1.1 Positieve actoren
De medewerkers op de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan een brede verspreiding van de positieve aspecten van het Nederlandse nitratenbeleid. Daarnaast
kunnen Nederlandse ambtenaren die werkzaam zijn bij de Commissie worden geïnformeerd over de nationale
wijze van implementatie. Hierbij moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de Nederlandse directeurgeneraal van DG XI, die een directe invloed heeft op het beleid. Mocht in een later stadium de Nederlandse
wijze van implementatie worden afgewezen, dan is het raadzaam de hulp van het Kabinet van de Commissaris
van de Broek in te roepen. Hij zou eventueel direct bij de Commissaris Bjerregaard kunnen lobbyen.
Een deel van de Nederlandse leden van het Europees Parlement willen en kunnen een positieve bijdrage
leveren aan de lobby. Het is echter de vraag of alle fracties het Nederlandse beleid willen steunen. Het LTO
Nederland zou binnen het gezamenlijke verbond van boerenorganisaties in Europa (Copa) kunnen lobbyen
voor het Nederlandse nitratenbeleid. Zij hebben er een direct belang bij dat de nitraatrichtlijn niet te
implementeren conform het inzicht van de Commissie. Dit geldt ook de Nederlandse vlees- en
kunstmestindustrie.
Van het Verenigd Koninkrijk, België (Vlaanderen), Italië en Frankrijk is enige steun te verwachten als het
gaat om het verkrijgen van draagvlak voor een ruime juridische interpretatie van de nitraatrichtlijn. De andere
lidstaten, op Duitsland en Denemarken na. zorgen met een late implementatie voor vertraging van het gehele
proces. Voor de Nederlandse positie is dit positief aangezien een groot aantal lidstaten nog niet aan de tot nu
toe verplichte implementatie vereisten hebben voldaan.
De beleidsambtenaren binnen DG VI (Landbouw) moeten op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse
aanpak. Binnen DG VI bestaat de grootste kans dat er begrip is voor het Nederlandse standpunt. Het is echter
de vraag of DG VI op een actieve wijze het Nederlandse nitratenbeleid zal ondersteunen, aangezien de
voortslepende mestproblematiek het imago van de gehele sector aantast.
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5.4.1.2 Negatieve actoren
Uit hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat de beleidsmedewerkers van DG XJ grote twijfels hebben over het
Nederlandse nitratenbeleid. DG XI kan dan ook beschouwt worden als de machtigste negatieve actor. Dit zou
verzacht kunnen worden door positieve steun van directeur-generaal van Enthoven. De landen Denemarken en
Duitsland zullen waarschijnlijk Nederland niet steunen bij een voorstel tot ruimere implementatie. Deze twee
landen voldoen aan de implementatie vereisten.
Het Noordzee-aktieplan en het Rijnaktieplan overlegcircuit hebben een negatieve invloed op de lobby,
aangezien Nederland in deze twee aktieplannen heeft toegezegd, te zullen komen tot 50 % reductie van de
emissies van stikstof en fosfaat..
De nationale milieu-organisaties zijn een negatieve actor. Deze organisaties onder leiding van Stichting
Natuur en Milieu volgen nauwgezet de ontwikkelingen van het Nederlandse mestbeleid. Deze organisaties
steunen de maatregelen uit de nitraatrichtlijn om in de toekomst te komen tot nog striktere normering. Op dit
moment protesteren deze organisaties nog direct bij de betrokken Ministeries, in de toekomst zal direct naar de
Commissie toe worden gelobbyd.43 Deze Nederlandse organisaties zoeken op dit moment steun binnen andere
Europese milieu-organisaties, om over te gaan tot gezamenlijk acties.

5.4.2

Het moment voor de lobby (timing)

De lobby stappen moeten elkaar logisch in de tijd opvolgen. Om te beginnen moet de periode vanaf juni 1995
tot aan 18 december 1995 gebruikt worden voor het opstellen van het eerste Aktieprogramma. In dit eerste
Aktieprogramma zal het niet mogelijk zijn om alle maatregelen op te nemen. De maatregelen uit bijlage III die
niet worden geïmplementeerd voor 18 december 1995 moeten worden opgenomen in het implementatieplan. In
dit plan moet uiteengezet worden op welke wijze Nederland denkt te voldoen aan de implementatie
verplichtingen. Dit document moet gemaakt worden door medewerkers van de drie betrokken Ministeries. Op
deze wijze ontstaat er op interdepartementaal niveau overeenstemming over de wijze van implementatie. Op
grond van het implementatieplan moet bij de overige Ministeries draagvlak worden verkregen. Naast de
interdepartementale afstemming moet de Tweede Kamer op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken
aangaande de implementatie. Op deze wij/.e moet er volledig draagvlak gecreëerd worden binnen Nederland
voor aanvang van de lobby.
Na 18 december 1995 moet Nederland beginnen met de lobby voor de acceptatie van het nationale
nitratenbeleid. Deze lobby moet gevoerd worden op grond van het nationale implementatieplan. Voor de
voortgang van de implementatie is het van belang om deze lobby af te ronden in juni 1996. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid om het aangepaste eerste Aktieprogramma voor 18 juni 1996 bij de Commissie in te leveren,
conform artikel 10 lid 2 van de nitraatrichtlijn.

5.4.3

De wijze van de uitvoering van de lobby

De lobby dient in eerste instantie op een laag niveau te worden ingestoken. In eerste plats moet op bilateraal
niveau gesproken worden tussen beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV en VROM en
beleidsmedewerkers van DG XI, Dl. Tijdens deze gesprekken moet de Nederlandse wijze van implementatie
worden uitgelegd. Daarnaast moet er bij de landen die beschouwd worden als een positieve actor worden
gelobbyd voor de Nederlandse wijze van implementatie. Dit moet gebeuren op het niveau van de leden van het
nitraatcomité.
Zie interview met P. Vertegaal, 11 april 19'JS, vraag 15 (bijlage 5).
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Mocht er op beleidsmedewerkers niveau bij DG XI weinig begrip zijn voor de Nederlandse situatie, dan is het
verstandig om de lobby naar een hoger ambtelijk niveau te tillen. De betrokken directeur-generaal van LNV of
VROM zou kunnen gaan praten met de directeur van Dl van DG XI. Daarnaast is het raadzaam om directeurgeneraal van Enthoven van DG XI op de hoogte te brengen van de Nederlandse standpunten.
Als allerlaatste lobby mogelijkheid zouden de Ministers van Aartsen, de Boer en Jorritsma een brief kunnen
schrijven naar Commissaris Bjerregaard. Mocht er besloten worden om over te gaan tot dit politiek zware
middel, dan moet de brief worden ondertekend door alle drie betrokken Ministers. Op deze wijze geeft
Nederland het signaal dat er een grote mate van interdepartementale overeenstemming is over de wijze van
implementatie.
De PV in Brussel speelt een belangrijke rol bij de interdepartementale afstemming. Hierbij moet de PVerop
toezien dat er een eenduidig Nederlands standpunt moet worden uitgedragen. Het apparaat van
Landbouwattachés gestationeerd binnen de lidstaten van de EU kunnen een bijdrage leveren aan de informatie
voorziening aangaande het Nederlandse implementatieplan bij de betrokken Ministeries van het betreffende
land. De Nederlandse Europarlementariërs moeten in deze periode eveneens op de hoogte worden gebracht van
het Nederlandse standpunt.
Naast het voeren van bilaterale gesprekken is het verstandig om de Nederlandse wijze van implementatie op
een heldere wijze in een notitie uiteen te zetten. Dit kan op grond van het eerder opgestelde implementatieplan.
Deze notitie moet vanzelfsprekend in verschillende Europese talen worden opgesteld. Dit document kan
enerzijds dienen als geheugensteun voor de lobbyist en aan de anderzijds als 'reminder' voor degene die
overtuigd moet worden.
5.5

De lobby voor aanpassing van de nitraatrichtlijn

In artikel 11 van de nitraatrichtlijn geeft de mogelijkheid aan de Commissie om te komen tot een wijzigen van
bijlage III van de nitraatrichtlijn (zie bijlage 3 en 7). De Commissie moet dan voor 1 januari 1998 een
wijzigingsvoorstel bij de Raad indienen. Deze mogelijkheid is in de nitraatrichtlijn opgenomen om de
implementatie van de nitraatrichtlijn te toetsen aan de doelbereiking van de maatregelen die zijn omschreven
in bijlage III (eerste Aktieprogramma). Op dit moment ziet het er naar uit dat een groot aantal lidstaten niet in
staat zal zijn op tijd een eerste Aktieprogramma volledig op te stellen. De Commissie zal door gebruikmaking
van ingebreke stellingen de lidstaten proberen te dwingen om snel te implementeren. Een groot aantal lidstaten
zullen proberen om de implementatie te rekken om het zo mogelijk te maken op nationaal niveau te
implementeren. Deze situatie zorgt er voor dat lidstaten gevoelig zullen zijn voor ideeën om te komen tot
aanpassing van de nitraatrichtlijn. Nederhind kan hier gebruik van maken door te komen met voorstellen voor
een aanpassing van bijlage III.
Op deze wijze ontstaat er voor Nederland een tweede lobby om te komen tot implementatie van de
nitraatrichtlijn op grond van het nationale nitratenbeleid. Voor deze lobby is het van belang om binnen het
nitraatcomité coalities te sluiten met lidstaten die de nitraatrichtlijn eveneens willen wijzigen. Om het mogelijk
te maken coalities te sluiten is het raadzaam om in eerste instantie 'low profile' de lobby op te starten om
langzamerhand steun te krijgen voor Nederlandse voorstellen.
Het wijzigingsvoorstel kan in grote lijnen de zelfde punten bevatten als het voorstel wat Nederland in
september 1989 heeft gedaan aan de lidstaten. Op dat moment was er op de Commissie na volledig draagvlak
voor dit voorstel (paragraaf 3.2). Dit voorstel komt er op neer om de volgende elementen in de nitraatrichtlijn
op te nemen:
- formulering van expliciete (kwaliteits) doelstellingen (dus geen vastgelegde gebruiksnormen),
• de lidstaten krijgen de mogelijkheid om hun maatregelen-pakket af te stemmen op de specifieke nationale en
regionale situaties,
- de lidstaten dienen een adequaat controle-systeem in te stellen,
• aan het einde van het tweede Aktieprogmmma moet de waterkwaliteitsdoelstelling zijn gerealiseerd.
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Voor het verkrijgen van draagvlak is het van belang om de voorstellen niet te presenteren als een 'blauwdruk'
voor de Nederlandse wijze van implementatie. Het moet een open voorstel zijn waar een groot aantal lidstaten
zich in kunnen vinden. Uiteindelijk moet deze wijziging ertoe leiden dat de nitraatrichtlijn het karakter krijgt
van een kaderrichtlijn.

5.5.1

De actoren

In principe zijn er de zelfde actoren als in de eerste lobby. Bij deze lobby is het echter van belang dat een grote
groep lidstaten zich achter het wijzigingsvoorstel schaart. Dit is nodig aangezien het nitraatcomité en de Raad
(Milieuraad) over dit onderwerp met gekwalificeerde meerderheid van stem beslissen.44 Hierdoor is het
noodzakelijk om 62 van de in totaal 87 stemmen voor het wijzigingsvoorstel te krijgen.
Besluit Nederland om een lobby op te zetten voor wijzigen van bijlage III uit de nitraatrichtlijn, dan is het
essentieel dat deze voorstellen op interdepartementaal niveau gedragen worden. De Ministeries van LNV,
VROM en V&W moeten gezamenlijk met wijzigingsvoorstellen komen en deze voorleggen aan de andere
departementen. Na interdepartementale afstemming binnen de CoCo wordt het voorstel binnen het Kabinet dit
behandeld. Op dat moment moet er een politieke keus gemaakt worden of het raadzaam is om een lobby op te
zetten voor een wijzigen van de richtlijn. Vanwege het strategische karakter van de lobby moet de Tweede
Kamer op vertrouwelijke wijze over deze voorstellen worden ingelicht.

5.5.2

Het moment voor de lobby (timing)

Het proces van interdepartementale afstemming kan beginnen zodra het implementatie plan is afgerond en het
voor Nederland duidelijk is op welke punten de nitraatrichtlijn dient te worden aangepast. De feitelijke lobby
kan beginnen vanaf juni 1996, op dat moment hebben alle lidstaten aan de Commissie aangeven op welke
wijze invulling wordt gegeven aan het eerste Aktieprogramma. Nederland kan nu op grond van een concreet
voorstel gaan lobbyen bij lidstaten die problemen hebben met de implementatie. In totaal kan deze lobby
anderhalfjaar duren tot eind 1997. Tot 1 januari 1998 is de Commissie bevoegd om een wijzigingsvoorstel bij
de Raad in te dienen.

5.5.3

De wijze van de uitvoering van de lobby

Elk wijzigingsvoorstel moet de Commissie ter advies aan het nitraatcomité voorleggen. Daarnaast is het voor
de lidstaten mogelijk om zelf voorstellen tot wijzigen op de agenda van het nitraatcomité te plaatsen45. De
Commissie zal in eerste instantie niet geneigd zijn om zelf te komen met een wijzigingsvoorstel. De eventuele
coalitie van lidstaten zal waarschijnlijk zelf een voorstel op de agenda van het nitraatcomité moeten plaatsen.
Door een lobby moet Nederland proberen om een zo groot mogelijke groep van lidstaten achter het voorstel te
krijgen. De Commissie zal gevoelig zijn voor een grote druk vanuit het nitraatcomité. Deze druk kan worden
opgevoerd door bilaterale gesprekken tussen hoge ambtenaren van de lidstaten en de Commissie. Mocht de
Commissie toch besluiten om niet te komen met een wijzigingsvoorstel, dan kunnen de coalitie van lidstaten
een eigen wijzigingsvoorstel indienen bij liet nitraatcomité.
De Commissie is bevoegd om een breed gesteund wijzigingsvoorstel naast zich neer te leggen. Op dat moment
dient de Commissie echter het wijzigingsx oorstel voor te leggen aan de Milieuraad. Op de Milieuraad wordt
uiteindelijk hierover besloten.
Volgens de procedure zoals deze is aangegeven in artikel 148 lid 2 van het EEG Verdrag.
Op grond van artikel 2 lid b van het Regelement van orde van het nitraatcomité.
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De Commissie zal zich moeten schikken naar het besluit van de Milieuraad. Op dat moment is het van belang
dat de coalitie van lidstaten groot genoeg is om voor het wijzigingsvoorstel te stemmen.
De mogelijke samenstelling van de coalitie van lidstaten wordt in het onderstaande schema aangegeven. De
verdeling naar positieve- en negatieve actoren is gemaakt op grond van de stand van zaken aangaande de
implementatie in mei 1995 (bijlage 6).
Positieve actoren

aantal stemmen;

Negatieve actoren

Nederland
België
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Griekenland

5
5
10
10
10
g
5
5

3
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland 10
Luxemburg
2
Ierland
3
Zweden
4
Finland
3
Oostenrijk
4

aantal stemmen:

+

Conclusie:

58
4 stemmen te kort voor een meerderheid

+

29

Het overzicht maakt duidelijk dat het geen geringe opgave zal zijn om steun te verwerevn voor een
wijzegingsvoorstel. De lobby zal naast de Commissie zich moeten richten op de lidstaten die beschouwd
worden als negatieve actoren. Hierbij moet de centrale lobby 'boodschap' zijn dat, op termijn de
waterkwaliteitsnorm gerealiseerd moet worden en dat dit mogelijk is door aan de lidstaten ruimte te geven om
de doelstellingen op grond van eigen methodieken de nitraatrichtlijn te implementeren. Hierdoor ontstaat er
voor de lidstaten de mogelijkheid om op nationaal niveau voldoende draagvlak te creëren om daadwerkelijk
aan de implementatie verplichtingen te voldoen.
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Het is zeer de vraag in hoeverre betrokken maatschappelijke sectoren in Nederland bewust zijn van de
consequenties van de vereisten van de nitraatrichtlijn voor het Nederlandse mestbeleid. Voorzover de
nitraatrichtlijn sedert eind 1991 een rol in het Nederlandse beleidsvorming op mestgebied heeft gespeeld is
deze marginaal van aard geweest. Gedurende het proces van vaststelling van de nitraatrichtlijn heeft
Nederland getracht de richtlijn om te vormen tot een kaderrichtlijn. Na een langdurig onderhandelingsproces
is gebleken dat Nederland niet in staat is geweest de overige lidstaten te overtuigen van het belang om de
nitraatrichtlijn om te buigen tot een kaderrichtlijn. Op 19 december 1991 is Nederland officieel in kennis
gesteld van de Europese nitraatrichtlijn. In de periode daarna was het voor Nederland relatief eenvoudig om
aan de eerste twee implementatie verplichtingen te voldoen. Het gehele Nederlandse grondgebied is benoemd
als 'kwetsbaar gebied' en er is voor december 1993 een Code van Goede Landbouw Praktijken opgesteld.

\-

Op dit moment moet Nederland een eerste Aktieprogramma gaan opstellen om te voldoen aan de derde
implementatie verplichting. Dit blijkt een moeilijk proces te zijn, aangezien het Nederlandse mestbeleid niet
aansluit bij de verplichtingen die uit bijlage III van de nitraatrichtlijn voort komen. Volgens de verplichtingen
moet in de periode van het eerste Aktieprogramma, die loopt van 18 december 1995 tot aan 18 december 1999,
een gebruiksnorm gaan gelden van 210 kg stikstof/ha dat per jaar aan dierlijke mest op de bodem gebracht
mag worden. Deze gebruiksnorm zal in het tweede Aktieprogramma, dat loopt van 18 december 1999 tot aan
18 december 2003, worden aangescherpt naar 170 kg stikstof/ha/jaar. Voor Nederland is het op grond van een
aantal knelpunten niet mogelijk om op deze termijn aan de verplichtingen te voldoen. Ten eerste zal de
aanscherping van de normen ertoe leiden dat een groot aantal ondernemers te maken krijgt met aanzienlijke
mestoverschotten die niet afzetbaar zijn. Binnen en buiten de sector is er op dit moment geen draagvlak te
vinden voor drastische inkrimping van de veestapel. Ten tweede sluit de gebruiksnorm niet aan bij het
bestaande en toekomstige mestbeleid. In de mestwetgeving zal de mineralenboekhouding worden
geïntroduceerd op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat. Daarnaast zullen de regels voor de
individuele ondernemers meer gedifferentieerd gaan worden naar de mate van grondgebondenheid en grote
van de veestapel. Ten derde gaat Nederland er vanuit dat de gebuiksnorm aan het eind van het eerste en tweede
Aktieprogramma moet gaan gelden in plaats van bij aanvang zoals de Commissie beweert. Mocht Nederland
eventueel besluiten om de wetgeving deels aan te passen aan de nitraatrichtlijn, dan is dit niet meer mogelijk
voor aanvang van het eerste Aktieprogramma.
H
In vergelijking met de andere lidstaten blijkt Nederland het niet slecht te doejfals het gaat om de implementatie
tot nu toe. Desalniettemin verkee_rd'Nederland in een unieke positie, als het gaat om de grote en de intensiteit
van het nationale mestoverschot. In enkele lidstaten zijn er slechts regio's met een vergelijkbare situatie.
Nederland zal in de komende periode moeten vaststellen op welke wijze ze uitvoer wil geven aan de Europese
nitraatrichtlijn Zoals het er nu naar uit ziet zal de Integrale Notitie geen voorstellen bevatten op grond waarvan
de maatregelen uit de nitraatrichtlijn ingepast kunnen worden. Het is voor Nederland noodzakelijk om de
Europese nitraatrichtlijn te implementeren op grond van nationale metliodieken. Om dit te bewerkstelligen zal
Nederland de Commissie en de andere lidstaten ervan moeten overtuigen dat het mogelijk is om de
doelstellingen van de nitraatrichtlijn te verwezenlijken op grond van het vigerende en toekomstige nationale
mestbeleid. Hiervoor moet een tweeledige lobby worden opgezet. Met als doel om ten eerste de acceptatie van
de Nederlandse wijze van implementatie van bijlage III te bewerkstelligen. Mocht dit onvoldoende resultaat
opleveren dan is er daarnaast een mogelijkheid om met een wijzigingsvoorstel op de bestaande nitraatrichtlijn
te komen. De nitraatrichtlijn zou bij voldoende steun omgebogen kunnen worden tot een kaderrichtlijn.
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De Ministeries van LNV, VROM en V&W zullen gezamenlijk moeten komen tot een plan van aanpak voor de
opzet van deze lobby. Binnen deze organisaties zal er op hoog strategisch niveau nagedacht moeten worden
over de opzet van de lobby, de verschillende deskundigen binnen de betrokken departementen zullen hiervoor
de bouwstenen moeten aanreiken. In het verleden zijn er binnen de Ministeries voldoende analyses gemaakt op
grond waarvan nu besluiten genomen kunnen worden. Het uiteindelijke implementatieplan zal
interdepartementaal en door de politiek afgedekt moeten worden. Op deze wijze ontstaat er het politieke en
ambtelijke draagvlak voor een krachtige Nederlandse lobby richting de commissie en de lidstaten.

6.2

Aanbevelingen

Hieronder worden de aanbevelingen puntsgewijs aangegeven:
1.

Voor 18 december 1995 moet Nederland zoveel mogelijk maatregelen uit bijlage III van de
nitraatrichtlijn in de mestwetgeving opnemen.

2.

De nitraatrichtlijn dient juridisch zo ruim mogelijk te worden geintrepreteerd. Hierdoor zijn een
aantal ingebrekestelling onvermijdbaar, maar niet onoverkomelijk.

3.

De maatregelen die niet kunnen worden opgenomen in het eerste Aktieprogramma, moeten
worden opgenomen in een implementatieplan.

4.

In het implementatieplan moet uiteengezet worden op welke wijze en binnen welk tijdbestek
Nederland de nitraatrichtlijn gaal implementeren.

5.

Het implementatieplan dient opgesteld te worden door de Ministeries van LNV, VROM en V&W.

6.

Nederland dient een strategische interdepartementale lobby op te zetten om het nationale
nitratenbeleid bij de Commissie geaccepteerd te krijgen.

7.

De lobby dient in eerste instantie geënt te worden op het Nederlandse implementatieplan en in tweede
instantie op een concreet wijzigingsvoorstel van de bestaande richtlijn.

8.

De lobby moet nationaal ondersteunt worden op interdepartementaal en politiek niveau.

9.

Nederland zal voor een effectieve lobby coalities moeten sluiten met andere lidstaten.

10.

De lobby moet iow profile' opgezet worden, omdat Nederland de vragende partij is.

11.

Alle mogelijke positieve actoren dienen in de lobby te worden bewerkt. Hierbij dienen alle positieve
actoren dezelfde 'boodschap' uit ie dragen.

12.

De implementatie en de lobby zullen door één gezamenlijk orgaan (lobby desk) gecoördineerd
moeten worden. Het is raadzaam dit orgaan te bemensen met technisch- en lobby deskundigen van de
drie betrokken Ministeries. De leden van de Nederlandse delegatie bij het nitraatcomité dienen uit de
'lobby desk' voort te komen. In verband met de grote belangen die in het geding zijn dient de 'lobby
desk' rechtstreeks door de ambtelijke top van het Ministerie van LNV te worden aangestuurd.
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Biilaeen

Begrippenlijst

Ammoniak (NH3)

Stikstofverbinding in de lucht die na neerslag en omzetting bijdraagt
aan de verzuring en aan de eutrofiëring.

BGDM

Besluit gebruik dierlijke meststoffen: AMvB (Algemene Maatregel van
Bestuur) op basis van Wet bodembescherming waarin
fosfaatgebruiksnormen en regels voor wijze en tijdstip van
mestaanwending zijn vastgelegd.

BuiZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CGLP

Code Goede Landbouw Praktijken

CoCo

Coördinatie Commissie, het hoogste orgaan voor interdepatementale
afstemming op het gebied van de Eu in Nederland.

DG

Directoraat-Generaal (kan ook Directeur-Generaal betekenen)

EU

Europese Unie

GVE/ha

Groot Vee Eenheid per hectare

LNV

Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij.

MAS

Mestafzetscenario; systeem dat beoogt op straffe van een
prohibitieve heffing op bedrijfsniveau de produktie en
afzetmogelijkheden van fosfaat op elkaar af te stemmen.

MINAS

Mineralenaangifiesysteem met regulerende heffing; systeem,
gebaseerd op het bijhouden van een mineralenboekhouding op
bedrijfsniveau, waarmee het verlies van fosfaat én stikstof kan
worden gereguleerd d.m.v. een heffing op onacceptabele verliezen.

N

Stikstof (in rapport ook nitraat genoemd).

NAP

Noordzee-aktieplan.

NDF

Notitie mest- en ammoniakbeleid derde fase

Nitraat (NO3)

Belangrijkste stikstofverbindingen in grond- en oppervalktewater, die
eurtofiering veroorzaakt.

P

fosfaat

PMT

Projectmanagement team

POM

Projectorganisatie Mineralen uit de Landbouw

PV

Permanente Vertegenwoordiging (in dit geval de PV van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de EU)

RAP

Rijnaktieplan

VROM

Ministerie van Volksgezondheid. Ruimtelijke Ordening en Milieu.

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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De Europese Nitraatrichtlijn

Raad
Richtlijn van de raad
van 12 december 1991
inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (91/676/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130
S,
Gezien het voorstel van de Commissie',
Gezien het advies van het Europese Parlement2,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité3.
Overwegende dat het nitraatgehalte van het water in sommige gebieden van de lidstaten toeneemt en reeds
hoog is gemeten aan de nonnen die zijn vastgesteld in de Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975
betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de
lidstaten4, zoals gewijzigd bij Richtlijn 79/869/EEG5, en Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980
betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water6, zoals gewijzigd bij de Toetredingsakte
van 1985;
Overwegende dat in het vierde milieu-aktieprogramma van de Europese Gemeenschappen7 werd vermeld dat
de Commissie voornemens was een voorstel op te stellen voor een richtlijn inzake de beheersing en beperking
van water verontreiniging die het gevolg is van het opbrengen of lozen van dierlijke mest en een buitensporig
gebruik van meststoffen;
Overwegende dat in de plannen voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die zijn
uiteengezet in het Groenboek van de Commissie "Perspectieven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid",
is vermeld dat het gebruik van stikstof bevattende meststoffen en dierlijke mest weliswaar noodzakelijk is voor
de landbouw in de gemeenschap, doch het buitensporige gebruik van meststoffen een milieurisico vormt, dat
een gemeenschappelijk optreden nodig is om de problemen die worden veroorzaakt door de intensieve
veehouderij het hoofd te bieden en dat er in het landbouwbeleid meer rekening moet worden gehouden met het
milieubeleid;
Overwegende dat de Raad de Commissie in zijn resolutie van 28 juni 1988 betreffende de bescherming van de
Noordzee en van andere wateren in de Gemeenschap8 heeft verzocht voorstellen in te dienen voor maatregelen
op Gemeenschapsniveau;
Overwegende dat nitraten uit agrarische bronnen de voornaamste oorzaak zijn van diffuse bronnen afkomstige
verontreiniging van het water in de Gemeenschap;
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PB nr. C54 van 3.3.1989, blz. 4 en
PB nr. C 51 van 2.3.1990, blz. 12
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PB nr.C159van 26.6.1989, blz. 1
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PBnr. L 271 van 29.10.1979, blz. 44
PBnr. L 229 van 30.7.1980, blz. 11
PBnr. C 328 van 7.12.1987, blz. 1
PB nr. C 209 van 9.8.1988, blz. 3
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Overwegende dat het daarom nodig is, ten einde de gezondheid van de mens en de levende hulpbronnen en
aquatische ecosystemen te beschermen en ander rechtmatig gebruik van water veilig te stellen, de door nitraten
uit agrarische bronnen veroorzaakte of teweeggebrachte waterverontreiniging te verminderen en verdere
verontreiniging van dien aard te voorkomen; dat het daartoe van belang is maatregelen te nemen betreffende de
opslag en het op of in de bodem brengen van alle stikstofverbindingen, en betreffende bepaalde
landbeheerpraktijken;
Overwegende dat een optreden op het niveau van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 130 R noodzakelijk
is, daar nitraatverontreiniging van water in een lidstaat van invloed kan zijn op het water in andere lidstaten;
Overwegende dat de lidstaten alle wateren een algemeen beschermingsniveau tegen verontreiniging in de
toekomst kunnen bieden door goede landbouwpraktijken te stimuleren:
Overwegende dat bepaalde zones die afwateren in wateren die gevoelig zijn voor verontreiniging door
stikstofverbindingen speciale bescherming behoeven;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de lidstaten kwetsbare zones vaststellen en actieprogramma's
opstellen en uitvoeren om de verontreiniging van water door stikstof verbindingen in kwetsbare zones te
verminderen;
Overwegende dat zulke actieprogramma's maatregelen dienen te omvatten om het op of in de bodem brengen
van alle stikstof bevattende meststoffen te beperken en om in het bijzonder specifieke grenswaarden voor het
opbrengen van dierlijke mest vast te stellen;
Overwegende dat het nodig is de wateren te controleren en referentiemeetmethoden voor stikstofverbindingen
toe te passen om te waarborgen dat de maatregelen doeltreffend zijn:
Overwegende dat de hydrogeologische situatie in bepaalde lidstaten van dien aard is dat het vele jaren kan
duren voordat beschermingsmaatregelen tot verbetering van de waterkwaliteit leiden;
Overwegende dat er een Comité moet worden ingesteld om de Commissie bij te staan bij aangelegenheden die
verband houden met de uitvoering van deze richtlijn en de aanpassing ervan aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang;
Overwegende dat de lidstaten verslagen over de uitvoering van deze richtlijn moeten opstellen en aan de
Commissie dienen voor te leggen;
Overwegende dat de Commissie regelmatig verslag moet uitbrengen over de uitvoering van deze richtlijn door
de lidstaten,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtlijn heeft tot doel:
- de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te
verminderen, en
- verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen.
Artikel 2
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) "grondwater": al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct
contact met bodem of ondergrond staat;
b) "zoet water": van nature voorkomend water met een laag gehalte aan zouten, dat in veel gevallen aanvaard
wordt als zijnde geschikt voor onttrekking en behandeling voor de bereiding van drinkwater;
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c) "stikstofverbinding": elke stikstof bevattende stof, uitgezonderd gasvormige moleculaire stikstof;
d) "vee": alle voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden dieren:
e) "meststof: elke met een industrieel proces vervaardigde meststof:
f) "kunstmest": elke met een industrieel proces vervaardigde meststof:
g) "dierlijke mest": excrementen van vee of een mengsel van strooisel en excrementen van vee, alsook
produkten daarvan;
h) "op of in de bodem brengen": het toevoegen van stoffen aan het land door verspreiding op het
bodemoppervlak, injectie in de bodem, onderwerken of vermenging met de oppervlaktelagen;
i) "eutrofiëring": een verrijking van het water door stikstofverbindingen, die leidt tot een versnelde groei van
algen en hogere plantaardige levensvormen met als gevolg een ongewenste verstoring van het evenwicht tussen
de verschillende in het water aanwezige organismen en een verslechtering van de waterkwaliteit;
j) "verontreiniging": het direct of indirect lozen van stikstofverbindingen uit agrarische bronnen in het
aquatisch milieu, ten gevolge waarvan de gezondheid van de mens in gevaar kan worden gebracht, het leven en
de aquatische ecosystemen kunnen worden geschaad, de mogelijkheden tot recreatie kunnen worden aangetast
of een ander rechtmatig gebruik van het water kan worden gehinderd:
k) "kwetsbare zone": een overeenkomstig artikel 3, lid 2 aangewezen stuk land.
Artikel 3
1. De lidstaten stellen volgens de criteria van bijlage 1 vast welke wateren door verontreiniging worden
beïnvloed en welke wateren zouden kunnen worden beïnvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5
achterwege blijven.
2. De lidstaten wijzen binnen twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn alle hun bekenden stukken land op
hun grondgebied die afwateren in de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wateren en die tot verontreiniging
bijdragen als kwetsbare zones aan. Zij doen binnen zes maanden mededeling van deze eerste aanwijzing aan de
Commissie.
3. Indien overeenkomstig lid 1 door een lidstaat vastgestelde wateren beïnvloed worden door verontreiniging
van direct of indirect daarin afwaterende wateren van een andere lidstaat, kan de eerstgenoemde lidstaat de
andere lidstaat en de Commissie van de desbetreffende feiten in kennis stellen.
De betrokken lidstaten organiseren, eventueel samen met de Commissie, hel nodige overleg om na te gaan om
welke bronnen het gaat en welke maatregelen moeten worden genomen om de beïnvloede wateren te
beschermen ten einde de inachtneming van deze richtlijn te waarborgen.
4. De lijst van kwetsbare zones wordt door de lidstaten wanneer zulks die dienstig is, doch ten minste om de
vier jaar, opnieuw bezien en zo nodig herzien of aangevuld te einde rekening te houden met veranderingen en
met bij de vorige aanwijzing onvoorziene factoren.
De lidstaten stellen de Commissie binnen zes maanden in kennis van elke herziening of aanvulling van de lijst
van kwetsbare zones.
5. De lidstaten zin ontheven van de verplichting specifieke kwetsbare zones te bepalen, indien zij
overeenkomstig deze richtlijn aktieprogramm's als bedoeld in artikel 5 opstellen en op hun gehele grondgebied
toepassen.
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Artikel 4
1. Ten einden voor alle wateren een algemeen beschermingsniveau te bieden tegen verontreiniging nemen de
lidstaten binnen twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn de volgende maatregelen:
a) zij stellen een code of code van goede landbouwpraktijken op. door de landbouwers vrijwillig in acht te
nemen, waarin ten minste bepalingen omtrent de in bijlage II A vernielde punten zijn opgenomen;
b) zij zetten zo nodig een programma op dat opleiding en voorlichting voor boeren omvat om de toepassing van
de code(s) van goede landbouwpraktijken te bevorderen.
2. De lidstaten verstrekken de Commissie nadere gegevens over hun codes van goede landbouwpraktijken; de
Commissie neemt informatie over die codes op in het in artikel 11 bedoelde verslag, in het licht van de
ontvangen informatie kan de Commissie, indien zij dat nodig acht. passende voorstellen aan de Raad
voorleggen.
Artikel 5
1. Binnen twee jaar na de in artikel 3, lid 2, bedoelde eerste aanwijzing of binnen één jaar na elke in artikel 3,
lid 4, bedoelde aanvullende aanwijzing dienen de lidstaten ter bereiking van de in artikel 1 genoemde
doelstellingen actieprogramma's op te stellen voor de aangewezen kwetsbare zones.
2. Een actieprogramma kan betrekking hebben op alle kwetsbare zones op het grondgebied van een lidstaat of
er kunnen, indien de lidstaat zulks passend achten, verschillende programma's worden vastgesteld voor
verschillende kwetsbare zones of gedeelten daarvan.
3. In de actieprogramma's wordt rekening gehouden met
a) de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens, hoofdzakelijk wat betreft de respectieve bijdrage
van stikstof uit agrarische en uit andere bronnen;
b) de milieuomstandigheden in de desbetreffende gebieden van de betrokken lidstaat.
4. De actieprogramma's worden binnen vier jaar na opstelling uitgevoerd en bestaan uit de volgende verplichte
maatregelen:
a) de maatregelen van bijlage III;
b) de maatregelen die de lidstaten hebben voorgeschreven in de overeenkomstig artikel 4 opgestelde code(s) van
goede landbouwpraktijken, met uitzondering van de maatregelen welke zijn vervangen door die van bijlage III.
5. De lidstaten treffen bovendien in het kader van de actieprogramma's de aanvullende of verscherpte
maatregelen die zij noodzakelijk achten, indien al aanstonds of in het licht van de bij de uitvoering van de
aktieprogramm's opgedane ervaring duidelijk wordt dat de in lid 4 bedoelde maatregelen niet toereikend zijn
om de in artikel 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Bij het selecteren van die maatregelen houden de
lidstaten rekening met de doeltreffendheid en kosten ervan ten opzichte van die van eventuele andere
preventieve maatregelen.
6. De lidstaten stellen passende controleprogramma's op en voeren die uit om de doeltreffendheid van de
overeenkomstig dit artikel opgestelde actieprogramma's te beoordelen.
Lidstaten die artikel 5 op hun gehele grondgebied toepassen controleren het nitraatgehalte van de wateren
(oppervlaktewater en grondwater) op zodanig geselecteerde meetplaatsen. dat de omvang van de
nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen kan worden vastgesteld.
7. De lidstaten bezien hun actieprogramma's, met inbegrip van de eventuele krachtens lid 5 genomen
aanvullende maatregelen, ten minste eens in de vier jaar opnieuw en herzien deze zo nodig. Zij stellen de
Commissie in kennis van wijzigingen in de actieprogramma s.
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Artikel 6
1. Met het oog op de aanwijzing van kwetsbare zones en de herziening van de desbetreffende lijst dienen
lidstaten:
a) binnen twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn de nitraatconcentratie in zoet water gedurende één jaar
te controleren:
i) in de oppervlaktewatermeetstations vastgesteld in artikel 5. lid 4. van Richtlijn 75/440/EEG, en/of in ander
meetstations die representatief zijn voor het oppervlaktewater van de lidstaten ten minste eenmaal per maand,
doch vaker gedurende periodes van hoge waterstand:
ii) in meetstations die representatief zijn voor de grondwaterlagen van de lidstaten met geregelde tussenpozen,
rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn 80/778/EEG:
b) het onder a) aangeven controleprogramma ten minste om de vier jaar te herhalen, behalve in de meetstations
waar de nitraatconcentraties in alle eerder genomen monsters minder dan 25 mg/l bedroeg en nadien geen
nieuw factor is opgetreden die het nitraatgehalte kan doen stijgen: het controleprogramma hoeft dan slecht om
de acht jaar te worden herhaald;
c) om de vier jaar de staat van eutrofiëring van oppervlaktewater, estuaria en kustwatt r na te gaan.
2. Er wordt gebruik gemaakt van de in bijlage IV genoemde refereniiemeetmethoden.
Artikel 7
Er kunnen volgens de procedure van artikel 9 richtsnoeren voor de in de artikelen 5 eji 6 bedoelde controle
worden opgesteld.
Artikel 8
De bijlagen bij deze richtlijn kunnen volgens de procedure van artikel 9 aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang worden aangepast.
Artikel 9
1. De Commissie wordt bijgestaan door een Comité bestaande uil vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een ontwerp voor van de Ie nemen maatregelen,
het Comité brengt advies uit over dit onderwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie van de materie, het Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in
artikel 148, lid 2 van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de beslui en die de Raad op
voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de
vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de
stemming deel.
3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in o\ ereenstemmin zijn met het advies van
het Comité.
b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met hel advies van het Comité of indien
geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen
maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
c) Indien de raad drie maanden na de indiening van het voorstel geen besluit heeft genomen, worden de
voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld, behalve wanneer de raad zich met gewone
meerderheid van stemmen tegen genoemde maatregelen heeft uitgesproken.
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Artikel 10
1. Voor de periode van vier jaar na de kennisgeving van deze richtlijn en voor elke daarop volgende periode
van vier jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met de in bijlage V bedoelde informatie.
2. De in dit artikel bedoelde verslag worden bij de Commissie ingediend binnen zes maanden na het verstrijken
van de periode waarop zij betrekking hebben.
Artikel 11
Aan de hand van de krachtens artikel 10 ontvangen informatie publiceert de Commissie binnen zes maanden
na ontvangst van de verslagen van de lidstaten samenvattende verslagen die zij aan het Europese Parlement en
de Raad toezendt. In het licht van de uitvoering van de richtlijn, in het bijzonder de bepalingen van bijlage III,
dient de Commissie vóór 1 januari 1998 een verslag in bij de Raad. eventueel met voorstellen tot herziening
van deze richtlijn.
Artikel 12
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om binnen een
termijn van twee jaar te rekenen vanaf de kennisgeving aan deze richtlijn9 te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
2. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 13
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten
Gedaan te Brussel, 12 december 1991.
Voor de raad
De Voorzitter
J.G.M. Alders

Bijlage I
CRITERIA VOOR HET VASTSTELLEN VAN WATEREN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1
A.

De in artikel 3, lid 1, bedoelde wateren worden onder andere met behulp van de volgende
criteria vastgesteld:
1.

of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruik of bestemd voor de winning
van drinkwater, een hogere dan in de Richtlijn 75/440/EEG vastgestelde
nitraatconcentratie bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen
overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven:

2.

of grondwater meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten indien
de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven:

Van deze richtlijn is aan de lidstaten kennis gegeven op 19 december ) 99]
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of natuurlijk zoetwatermeren, andere zoet\vatermassa"s. estuaria, kustwateren en
zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst eutroof zouden kunnen
worden indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven.

Bij het toepassen van deze criteria houden de lidstaten tevens rekening met:
1.

de fysische en milieukenmerken van de wateren en het land;

2.

de huidige kennis van het gedrag van stikstofverbindingen in het milieu (water en
bodem);

3.

de huidige kennis van de gevolgen van de maatregelen overeenkomstig artikel 5.

Bijlagell
CODE(S) VAN GOEDE LANDBOUWPRAKTIJKEN
A.

B.

In een code of codes van goede landbouwpraktijken ter vermindering van verontreiniging door nitraten
en waarin rekening wordt gehouden met de omstandigheden in de verschillende regio's in de
Gemeenschap behoren voorschriften te zijn opgenomen aangaande de volgende aspecten, voor zover
zij relevant zij:
1.

de periodes die geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van een meststof;

2.

het op of in de bodem brengen van een meststof op steile hellingen;

3.

het op of in de bodem brengen van een meststof op drassig, ondergelopen, bevroren
of met sneeuw bedekt land;

4.

de voorwaarden voor het op of in de bodem brengen van een meststof in de nabijheid
van waterlopen;

5.

de capaciteit en bouw van opslagtanks voor dierlijke mest. inclusief maatregelen ter
voorkoming van waterverontreiniging veroorzaakt door het wegstromen en weglekken
in grond- en oppervlaktewater van vloeistoffen die dierlijke mest en afvalwater van
opgeslagen plantaardig materiaal zoals kuilvoeder bevallen:

6.

methoden voor het op of in de bodem brengen van zowel kunstmest als dierlijke
mest, inclusief hoeveelheid en gelijkmatigheid van de verspreiding, waarmee de
afvoer van nutriënten naar het water op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.

De lidstaten kunnen tevens de volgende punten in hun code(s) van goede landbouwpraktijken
opnemen:
7.

landbeheer, inclusief de toepassing van vruchtwisseling en de verhouding tussen de
arealen voor meerjarige cultures en die voor wisselbouw:

8.

het behouden van een minimum aan vegetatie in (regen)periodes die de stikstof
welke anders nitraatverontreiniging van het water zou kunnen veroorzaken aan de
bodem onttrekt;

9.

het opstellen van een bemestingsplan voor ieder landbouwbedrijf en het bijhouden
van een meststoffenboekhouding;

10.

het voorkomen van waterverontreiniging die hel gevolg is van af- en uitspoeling in
irrigatiesystemen lot onder het wortelstelsel van de gewassen.
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Bijlage III
MAATREGELEN DIE IN ACTIEPROGRAMMA'S ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 4, ONDER a),
MOETEN WORDEN OPGENOMEN
1.

Deze maatregelen behelzen voorschriften betreffende:
1.

de periodes waarin het op of in de bodem brengen van bepaalde soorten meststoffen
verboden is;

2.

de opslagcapaciteit van tanks voor dierlijke mest: deze moet groter zijn dan die welke
vereist is voor de langste periode waarin het op of in de bodem brengen van mest in
de betrokken kwetsbare zone verboden is. behalve wanneer ten genoegen van de
bevoegde instantie kan worden aangetoond dat elke hoeveelheid mest boven de
werkelijke opslagcapaciteit op een voor het milieu onschadelijke wijze zal worden
verwijderd;

3.

beperkingen van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de
goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken
kwetsbare zone, met name:
a)

bodemgesteldheid, grondsoort en schuinte hellingen:

b)

klimaatomstandigheden, neerslag en irrigatie.

c)

landgebruik en landbouwpraktijken. waaronder vruchtwisselingssystemen, en
gebaseerd op een balans tussen:
i)

de te verwachten stikstofbehoeften van de gewassen, en

ii)

de stikstoftoevoer naar de gewassen uit de bodem en uit bemesting
die overeenkomt met:
- de hoeveelheid stikstof die in de bodem aanwezig is op het moment
dat het gewas begint het in significante mate te gebruiken
(aanwezige hoeveelheden aan het eind van de winter);
- de toevoer van stikstof door de nettomineralisatie van de voorraden
organische stikstof in de bodem:
- toevoeging van stikstofverbindingen uit dierlijke mest;
- toevoeging van stikstofverbindingen uit kunstmest en andere
meststoffen.

2.

Deze maatregelen moeten waarborgen dat elk jaar op of in de bodem gebrachte hoeveelheid
dierlijke mest, met inbegrip van die welke door de dieren zelf wordt opgebracht, voor elk
landbouw- of veehouderijbedrijf een bepaalde hoeveelheid per hectare niet overschrijdt.
Deze bepaalde hoeveelheid per hectare is de hoeveelheid mest die 170 kg N bevat. De lidstaten mogen
evenwel:
a)

voor het eerste actieprogramma van vier jaar een maximum 210 kg N bevattende
hoeveelheid dierlijke mest toestaan;
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gedurende en na het eerste actieprogramma van vier jaar andere hoeveelheden dan
de bovengenoemde vaststellen, deze hoeveelheden moeten zodanig worden
vastgesteld dat geen afbreuk wordt gedaan aan het bereiken van de in artikel 1
genoemde doelstelling, en zij moeten worden gemotiveerd aan de hand van
objectieve criteria, bijvoorbeeld:
- lange groeiperiodes;
- gewassen met hoge stikstof opname;
• hoge nettoneerslag in kwetsbare zone;
- bodems met een uitzonderlijk hoog denitrifï ca liever mogen.

Indien een lidstaat krachtens dit punt b) een andere hoeveelheid toestaat, doet hij daarvan
mededeling aan de Commissie, die de motivering volgens de procedure van artikel 9 bestudeert.
3.

De lidstaten kunnen de in punt 2 genoemde hoeveelheden berekenen op basis van aantallen
dieren.

4.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wijze waarop zij de bepalingen van punt 2
toepassen. In het licht van de ontvangen informatie kan de Commissie, indien zij dit noodzakelijk
acht, overeenkomstig artikel 11 passende voorstellen aan de Raad voorleggen.

Bijlage IV
REFERENTIEMEETMETHODEN
Kunstmest
Stikstofverbindingen worden gemeten met behulp van de methode beschreven in richtlijn 77/53 5/EEG van de
Commissie van 22 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake de
bemonstering- en analysemethoden voor meststoffen10, zoals laatstelijk gewijzigd in richtlijn 85/519/EEG".
Zoet water, kustwater en zeewater
De nitraatconcentraties wordt gemeten overeenkomstig artikel 4 bis. lid 3. van Beschikking 77/795/EEG van de
Raad van 12 december 1977 tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van
informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap12, in de versie zoals gewijzigd bij
beschikking 86/574/EEG13.

Bijlage V
INFORMATIE DIE MOET WORDEN OPGENOMEN IN DE IN ARTIKEL 10 BEDOELDE VERSLAGEN
1.

Een uiteenzetting van het overeenkomstig artikel 4 gevoerde preventieve beleid.

2.

Een kaart waarop het volgende is aangegeven:

10
11
12
13

a)

de overeenkomstig artikel 3, lid 1. en bijlage I vastgestelde wateren, met voor elk
water de vermelding welke van de criteria van bijlage 1 voor de vaststelling is
gebruikt;

b)

de ligging van de aangewezen kwetsbare zones, onderscheiden naar bestaande
zones en zones die sinds het vorige verslag zijn aangewezen.

PB nr. L 213 van 22.8.1977, blz. 1
PB nr.L 265 van 12.9.1989, blz. 30
PBnr.L334van24.12.1977,blz.29
PB nr.L 335 van 28.11.1986, blz. 44
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3.

Een overzicht van de overeenkomstig artikel 6 verkregen controleresultaten, met inbegrip van een
uiteenzetting van de overwegingen die hebben geleid tot de aanwijzing van elke kwetsbare zone
of tot herziening of aanvulling van de lijst met kwetsbare zones.

4.

Een overzicht van de overeenkomstig artikel 5 opgestelde actieprogramma's en met name van
a)

de krachtens artikel 5, lid 4, onder a) en b). vereiste maatregelen;

b)

de krachtens bijlage III, punt 4, vereiste informatie;

c)

eventuele aanvullende of verscherpte maatregelen ingevolge artikel 5. lid 5;

d)

een overzicht van de resultaten van de overeenkomstig artikel 5. lid 6, uitgevoerde
controleprogramma 's;

e)

de veronderstellingen van de lidstaat omtrent de vermoedelijke tijdschaal
waarbinnen de maatregelen in het actieprogramma naar verwachting effect zullen
sorteren in de overeenkomstig artikel 3. lid 1. vastgestelde wateren, met een indicatie
van de onzekerheidsfactoren in die veronderstellingen.
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Geprotocolleerde interviews

Uitwerking interview met A. Stokkers (3 maart 1995,15.00-16.0(1 uur)
Profiel: gewerkt op Ministerie van LNV, bij Directie Kabinet (huidige SAL)
12 jaar secretaris van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersorganistie (NCBTB)
Sinds oktober 1993, lobbyist voor het Landbouwschap, de drie Centrale
Landbouworganisaties en de Nationale Coöperatieve Raad (NCR)
standplaats: Brussel kantoor Europees huis van de landbouw
Lid van het Economisch Sociaal Comité (12 NL) (sinds 1990).
lobby en het werk van A. Stokkers
1.

De lobby in Brussel is sinds 1985 sterk toegenomen, er werken naar schatting 10.000 lobbyisten in
Brussel. Hoe bouw je hierbinnen, als nieuw lobbyist, je netwerk op?

Het opbouwen van een netwerk is een kwestie van tijd. Ik heb via het ESC ambtenaren leren kennen. De
onderwerpen worden in het ESC toegelicht door de desbetreffende ambtenaar, hoe een onderwerp in elkaar
steekt en achtergronden van de voorstellen. Je leert ook de ambtenaren kennen die voor landbouw van belang
zijn. En dat is toch een overzienbare groep mensen. Het is alleen jammer dat het maar hoogst zelden
Nederlanders zijn en het niet vanzelfsprekend is als je de mensen kent. ze open staan voor de Nederlandse
belangen. Dat is wel een handicap. Er is ook een verschil tussen ambtenaren uit noordelijke lidstaten en
ambtenaren uit zuidelijke lidstaten. Maar, je kunt dit niet al te algemeen stellen. De mensen uit de zuidelijke
landen hebben toch wel de meeste contacten met hun eigen mensen. Je merkt dan toch een innerlijke weerstand
van zit daar geen dubbele bodem in.
De Nederlanders hebben toch wel een beetje de eigenschap om mei hun eigen gelijk op pad te gaan. En dat
door dik en dun te verkopen, dat is anders dan de Belgen. Die de neiging hebben om op de zegenkar van andere
landen mee te reizen. Nederland moet echt van A tot Z met zijn eigen verhaal boven water blijven. Maar, nog
belangrijker is dat Nederland faam heeft gemaakt als landje van handige profiteurs van het Europese
landbouwbeleid jarenlang. Niets van Europa moet hebben nu het van de politieke in plaats van de economische
besluitvorming afhangt. Wij hebben van de open grenzen economisch enorm veel lol gehad. Wij hebben ook
meegelift in het voordeel dat de grote landen voor een landbouwbeleid zorgde, waarbij wij profijt konden
hebben. Vandaar dat als het om landbouwbeleid gaat, met scheve ogen gekeken wordt naar Nederland.
Bijvoorbeeld de Italianen nemen het ons nu kwalijk dat wij zoveel praatjes hebben als het gaat over de melk
quotering. Zij wijzen op hun zware tekorten als het om zelfvoorziening gaat. Ze vinden dat wij zeuren over iets
waarvoor wij helemaal geen reden hebben. Zo is er bij elk land wel een reden waarom men zegt laat Nederland
maar schuiven. En dat geeft meteen een soort terughoudendheid om te gemoet te komen bij politieke besluiten.
2.

Wie zijn voor u de belangrijkste actoren in het gehele lobby-veld?

De Commissie is voor mij de belangrijkste actor. Je moet er als lobbyist vroeg bij zijn. De signalering moet
eigenlijk al in de ontwerp-fase plaats vinden. Is het eenmaal gekomen tot een voorstel, dan gaat de PV een de
nationale ministerie een rol spelen. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om bij het EP te lobbyen. Daarnaast
zijn contacten met buitenlandse PV's van belang. Deze medewerkers hebben weer veel contacten met
landgenoten bij de Commissie. Ditzelfde geld voor lobbyisten uit het buitenland. Voor mij persoonlijk krijg ik
veel informatie via hel ESC.
3.

Is er een verschil in de manier van lobbyen, per beleidsterrein'

Je kiest een route. Het contact naar de PV verschilt per medewerker Er is over het algemeen een goed contact.
Men denkt met het bedrijfsleven mee. Men staat ook open om te kijken hoe het op een bepaald beleidsterrein
zit. De fase van belang is die bij de Commissie. Wanneer het naar de Raad gaat is de PV het belangrijkste
orgaan.
Voorbeeld IPPC:
Deze industriële richtlijn heeft gevolgen voor de Nederlandse varkensfokkerij. Er is een vast hoeveelheid
fosfaat gesteld van 170 kg.
In het ESC heb ik een lobby opgezet tegen dit voorstel. Zat zelf niet in de behandelende commissie (industriële
zaken), maar bleef het wel steeds onder de aandacht brengen van de dossiervoerder.
17

Rapport verliesnorm contra gebruiksnorm

Bijlagen

De dossierhouder stond niet open voor volledige schrapping van de landbouw punten uit de richtlijn. Maar
wilde wel de landbouw tegemoet komen. Toen het in het EP werd behandeld, heb ik een lobby opgezet richting
Wim Solleveld (EVP). Hij zat niet in deze commissie, maar heeft tijdens de plenaire behandeling het woord
gevoerd. Met als resultaat dat de richtlijn ook in de landbouw commissie werd behandeld. Uiteindelijk is de
richtlijn toch aangenomen. En het is nu bij de Raad. Ik heb nu hel dossier over gedragen aan de mensen in Den
Haag. Het is nu van belang om de Minister van VROM te belobbyen. Zij is degene die het moet behandelen in
de Milieu Raad.
Als je kijkt naar de implementatie van de nitraatrichtlijn, dan zijn wij nu alle fasen voorbij. Er zal dan ook niet
veel consultatie over zijn in Brussel. Het gaat hoofdzakelijk tussen de overheden, het Brusselse en de Haagse.
4.

Hoe is de beleidssignalering tussen de lobbyisten onderling'

De Nederlandse lobbyisten (Tans, van Dongen, Stokkers) werken ieder op een ander terrein. Er zijn wel
beleidsterreinen die elkaar overlappen. Ik werk bijvoorbeeld ook aan de BTW voor sierteelt, maar Tans werkt
daar al vier jaar aan. Ik zet dan ook geen stappen voordat ik eerst heb overlegt met hem. We moeten elkaar niet
voor de voeten lopen. Als ik een onderwerp tegenkom die voor hun van belang zijn, dan signaleer ik die. Via
het ESC ben ik goed geïnformeerd over althans zaken die in de besluitvormingsfase gaan komen en die zijn
ook van belang om te weten. We informeren ook naar de vorderingen die er zijn op een bepaald beleidsterrein.
Het gaat dus vooral om de beleidssignalering. De andere hebben bijvoorbeeld contacten met Commissie
ambtenaren, die voor mij ook van belang zijn. Die contacten wisselen wij dan uit.
Wat ook van belang is zijn de contacten met collega's uit andere landen, die hebben natuurlijk ook hun
netwerken. Het gaat meestal om grotere landen en die hebben meer landgenoten bij de Commissie, waarmee ze
contact hebben. Er zijn helaas niet zoveel Nederlandse ambtenaren bij de Commissie. Via de buitenlanders kom
ik ook weieens achter onderwerpen. Het is echter zo dat het contact met een landgenoot het makkelijkst is. De
taal is een handicap voor mensen uit een land met een klein taalgebied. Er is in mindere mate een natuurlijk
contact, zoals landgenoten dat onder elkaar hebben.
Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel
5.

Hoe kijkt u aan tegen de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel'

Nederland is nog steeds te laat in Brussel. Het zou een ideale zaak zijn als er goede signalering zou zijn vanuit
Brussel en vanuit de PV ook. Een beleidssignalering over wal er gaande is binnen DG VI zou voor mij een
enorme hulp zijn. Want je weet waarachtig niet wat er binnen al die gebouwen zich afspeelt. Bij toeval heb je
daar een keer een draadje in te pakken. Maar, het zou eerder bekend kunnen zijn bij de PV en de Ministeries,
die daar van elk departement iemand heeft zitten, en die contacten heeft met de desbetreffende DG. Maar, dat
heeft ook te maken met het vele werk van de PV, ze hebben er de tijd niet voor. Het werk wat gedaan moet
worden binnen de besluitvormingsfase neemt veel tijd in beslag, men is er toch wel de hele week mee bezig.
Bijvoorbeeld een week voor de landbouwraad maken wij een afspraak mei de PV om een aantal zaken door te
spreken. Je kunt dit niet eerder doen, want dan heeft het geen zin. Maar. de week voor de landbouwraad is hij
elke dag bezet. Vaak komt het voor dat de Maandag voor de landbouwraad er nog even vijf minuten telefonisch
contact is om de onderwerpen door te geven. Het is geen onwil van hem. maar ze hebben het heel erg druk.
6.

Hoe is het contact tussen de PV en Nederlandse lobbyisten en is er sprake van
samenwerking in beleidssignalering?

Er is geen sprake van beleidssignalering vanuil de PV naar de lobbyisten loe. Het initiatief ligt meestal bij de
mensen van het bedrijfsleven. Ze staan wel open voor hulp. maar sommige zijn wel gouvernementeel in hun
denken en in hun opstelling. Maar, ze zijn in feite ook echt de ambassade, de vertegenwoordiging van het
koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie. En dal speeli bij opstelling van sommige mensen nog
weieens door.
7.

Hoe open staat een Commissie ambtenaar voor lobby? Wat is de positie van de Nederlandse
Commissie ambtenaren?

De commissie is open genoeg om met iemand van geachten te wisselen. Niet de besmuikte sfeer, maar je moet
zelf op een open en eerlijke manier de zaken spelen. Het is echter wel de vraag of het altijd in rijpe aarde valt,
maar dat is een ander punt. Zo moet het contact wel beginnen. Er zijn helaas niei zoveel Nederlanders
werkzaam bij de Commissie.
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Mestbeleid
8.

Hoe kijkt de Europese Commissie aan tegen het Nederlandse mestbeleid?

Er wordt niet extra argwanend tegen het Nederlandse mestbeleid aangekeken. Het is vooral gericht op het
economische. Van het mestbeleid weet iedereen in Bussel, dat Nederland daarmee tot over de oren in de
narigheid zit. Sommige zijn daar wat relativistisch over en die zegge» met de traditie van intensivering van de
landbouw is het ook logisch datje als eerste in de problemen komt. Hel is net zo als de landen die het eerste
met atoomenergie gekomen zijn. Maar, het mestprobleem is bij iedereen bekend en bij sommige is het zo, die
vinden het een broodje van eigen deeg. Die vinden dat wij te ver zijn doorgeschoten met de intensieve
landbouw en vinden dat wij daar maar zelf uit moeten komen. Daan oor is het meer leedvermaak dan argwaan,
maar het blijft even vervelend. Het is niet echt de houding we zullen met jullie meedenken.
9.

Hoe kijkt u aan tegen de implementatie van de Europese nitraatrichtlijn?

a)
Jullie hebben zelf meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn en de drang van de commissie om
daaraan vast te houden is nog al groot. Ik weet niet of de lobby hiervoor zo geschikt is, Je moet op een redelijk
politiek hoog niveau, eerste de zaak in de week leggen. Langs die route, via de hyarchie. naar de commissie. Je
kunt twee dingen doen:
- zowel de ambtenaren die daarmee belast zijn op het informele vlak benaderen om de Nederlandse problemen
duidelijk te maken. De bereidheid om wat te doen is dan nog niet echt bevorderd, maar het geeft een andere
insteek daar tegenover. Voorbereiden op datgene wat hij krijgt uit de politieke lijn. Hij weet dan al eigenlijk al
waar hij het over heeft. Dat is het bereidwillig maken van de mensen die het moeten doen, dat is van belang. Je
leidt op die wijze een politieke omzwaai voor, die een ambtenaar zou moeten maken om het Nederlandse
interpretatie van de richtlijn te accepteren. Het is toch wel een beetje de oogappel van de individuele vak
ambtenaar. Het past ook niet echt in zijn denken, dat het anders kan dan in de richtlijn staat verwoord. Je moet
bij voorbaat de tegenstand wegwerken om de ambtenaar mee te krijgen
De volgende actoren zijn van belang:
Overheid en bedrijfsleven zou het van beide zijden kunnen doen. Een contact hebben met een Commissie
ambtenaar om eens van gedachten met elkaar te wisselen. De PV is van belang voor de politieke lobby. De PV
heeft contacten met het kabinet van Hans van de Broek en de Commissie.
Is er een mogelijkheid om coalities met ander lidstaten te sluiten0
Het probleem is in de grote en omvang een uniek Nederlands probleem, wel zou er gekeken kunnen worden of
er coalities gesloten kunnen worden met regio's met een dergelijk soort probleem.
B)
Ik beschouw het als een geheel als het gaat over de invoeringstermijn van het eerste actieprogramma en de te
verkrijgen beleidsruimte voor de implementatie van de nitraatrichtlijn. Het massagewerk om begrip te krijgen
voor de methodiek die Nederland gekozen heeft, gaan samen met de feitelijke normen. Ze schuiven haast in
elkaar. Ik denk dat het een bij de ander hoort. Het licht niet erg voor de hand om er twee problematieken van te
maken.
10.

Wat is de rol van het landbouwschap in deze lobby?

Tot dusver is de neiging er nog niet, maar ik zal het zeker in het interne overleg mee nemen. Zeker nu ik hoor
dat jullie het als een belangrijk punt zien. Hoe krijg je de commissie zo ver. In termen van het op een andere
wijze realiseren van de doelen van de nitraatrichtlijn. Dan in de richtlijn zelf is aangegeven. Ik ben er ook wel
zeker van dat daarvoor de nodige interesse is om Brussel in de zelfde richting te werken als de overheid dat
doet. Je komt ook terecht bij eigenlijk het zelfde verhaal dat de PV bij de commissie ambtenaren kan doen,
door een reëel verhaal te houden, dat het niet om de strekking van de richtlijn gaat die wij willen schenden.
Maar, een wijzigen op de door Nederlandse lijn die allang gekozen is en waar we toch zelf menen en kunnen
mogen vast te houden.
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Of het verstandig is dat meerderen in die richting opereren, daar zou ik goed over moeten nadenken. Het is
kwestie van tactiek, je moet oppassen datje de argwaan niet een exira duwtje geeft door vanuit verschillende
richtingen, overheid alsmede het bedrijfsleven, allemaal dezelfde mensen gaal bestoken.

Interview met H. Riphagen, Directie Internationale Zaken (DIZ) Deskmanager plantaardige
produkten/LNV, 8 maart 1995
Profiel: Deskmanager plantaardige produkten (1 van de 6 desks van DIZ)
1.

Hoe wordt binnen DIZ het Europese beleid besproken?

Het EU-beraad is er om elke week de actuele dossiers door te nemen. Het EU-beraad is een soort interne CoCo.
Alle onderwerpen die aan de orde komen in Brussel, daar willen wij graag andere directies over mee laten
praten. Om te overleggen wat we van plan zijn en misschien suggesties hebben voor een standpunt. De DIZ
doet toch al snel het werk op een stukje routine. Op die wijze kunnen wij de standpunten van andere directies
peilen. Het is een zekere verbreding van het draagvlak. Het is een goede zaak om de andere invalshoeken op
het Brusselse beleid te inventariseren.
De dossierteams zijn een soort ad hoc werkverband, het is bescheidener dan een project, waarbij er met een
aantal directies te overleggen.
2.

Heeft u contacten met het Kabinet van Hans van de Broek'1

Het kabinet heeft een machtige rol. De persoonlijke staf van de Commissaris kan de politieke besluitvorming
binnen de commissie begeleiden. Binnen de commissie komen elke week op Woensdag bij elkaar en dan
worden alle dossiers besproken. De Commissie beluil als college over een puni of voorstel (collegiaal). Die
besluitvorming in de Commissie wordt voorbereid door mensen uil hel kabinet. Die screenen de voorstellen en
overleggen. Er is een overleg van de kabinetschef, waarin al heelveel voorstellen worden besproken. Als je
insteekt bij het kabinet, dan heb je een invloedrijke club te pakken Binnen het kabinet is er weer iemand die
verantwoordelijk is voor landbouw. Als een dossier vast zit. als er geen vooruitgang wordt geboekt, dan komt
het weer terug bij het kabinet. En die gaat vanuit dat niveau zo het apparaat in en heeft contact met de
ambtenaren van de betreffende dienst.
3.

Wat is de rol van de PV bij de EU?

De PV heeft een gidsfunctie. Ze kunnen aanwijzen waar je het beste te werk kan gaan. De PV is heel goed in de
globale onderwerpen. Naarmate je dieper in de commissie duiki en in de haarvaten van de commissie gaat
zoeken, dan weet de PV ook de weg niet meer. Ze zijn heel handig in hel leggen van contacten. Maar
uiteindelijk moetje het zelf doen, als je inhoudelijke argumenten wilt presenteren in Brussel. Dan moetje er
niet op rekenen dat de PV jou al die inhoudelijke argumenten gaat aandragen. Je moet zelf bedenken op welke
wijze je de argumenten het beste kan presenteren.
4.

Is er nog sprake van een competentie strijd tussen de departementen0

Ja het komt voor. Als het in het circuit komt van de landbouwraad of die van de ministers van milieu dan
gebeurt het dat de milieu minister andere dingen zegt als de landbouw minister. Ten aanzien van de
nitraatrichtlijn kunnen er dan ook andere accenten aangegeven worden. Je moet dat via de CoCo goed
coördineren. Er moet een eenduidig verhaal zijn in Brussel. Maar tijdens een raad is de minister geacht om op
zaken te reageren, je moet dan improviseren. De CoCo heefl hierop geen controle.
De minister heeft ook zijn verantwoordelijkheid, want hij is de politicus. De Haagse ambtenaren kunnen wel
allerlei prachtige dingen verzinnen, maar zij weten ook niet precies hoe het proces zal gaan. Als het
onderhandelingsproces sneller tot een conclusie komt, dan kun je vanuit het Haagse dat niet allemaal gaan
voorspellen.
5.

Hoe wordt er naar uw idee omgegaan met het begrip lobby binnen LNV?

Wij hebben als DIZ wel wat ervaring met lobbyen. Je moetje beraden in hoeverre je binnen de EU
medestanders kunt mobiliseren.
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Hoe dient Nederland een (inter)departementale lobby op te ze aten voor de nitraatrichtlijn?

Als je alleen staat met de lobby voor de nitraatrichtlijn, dan ben je een dominee met het vingertje, maar j ^ hebt
geen gelovigen. Het is eerst van belang cm na te gaan of er binnen Europa landen zijn met een degelijk
probleem. Te denken valt aan Denemarken, Duitsland. Kijken of zei iets zien in de systematiek die wij hter
hanteren. Als je dat gedaan hebt en je I ebt een aantal medestanders outdekt. dan moetje proberen om een soort
coalitie met hun te sluiten. Naar de Commissie ga je dan niet als land alleen, maar met een aantal andere
lidstaten. Onze ervaring is dat het volstrekt 'inloos is om in Brussel aan te kloppen als de BV Nederland.
Je moet het probleem als land op de politieke agenda krijgen. Dit kan tijdens de landbouwraad. Hier wordt
onderhandeld in pakketen. In mei of juni ontstaan er pakket voorstellen en een keer in december (het
kerstpakket). Een pakket is meestal een aantal voorstellen die al lang in discussie zijn en waar men na
maanden nog niet uitkomt. Dan zegt men bijvoorbeeld voorstel 1 dat is heel erg in het voordeel van Frankrijk
en voorstel 2 licht meer op de weg van de Duitsers en voorstel 3 hebben de Spanjaarden belang. Zo maakt men
een pakket waar de voor en de nadelen worden afgewogen. Elk Brussels beleid heeft wel zijn voor en zijn
tegenstanders, maar het gaat erom datje dat een beetje afweegt. Dat doen we binnen de pakketen. Een pakket is
een aantal voorstellen die zo is geamendeerd dat het een aantal voor en nadelen heeft. Vaak wordt een pakket
opgetuigd met allerlei particuliere wensen, shopping noemen wij dat. de boom optuigen. In de prijsdiscussie
komen alle lidstaten met wensen op allerlei gebieden. Alle zaken die in het verleden zijn afgewezen proberen
ze erin te duwen. Je kunt het voorstellen als wij het belangrijk genoeg vinden dat de nitraatrichtlijn op de
agenda wordt gezet. Dus op de politieke agenda van de landbouwraad. Als je er maar lang genoeg over zeurt, is
dat de gelegenheid om iets aan te passen.
Je kunt aansturen op een uitzondering voor Nederland, door het goedkeuren van de uitvoering via een
mineralenboekhouding. Je moet wel als Nederland goed kunnen beargumenteren datje voor die systematiek
kiest. Het moet het zelfde effect hebben als de voorgeschreven nitraalrichtlijn. Als de Ministers daar mee
akkoord gaan, in het kader van een pakket. Als de Commissie niet wil moet je op een bepaald moment er voor
zorgen dat de Commissie het wel wil. En het moeten willen kan binnen een sterk pakket. Maar de Commissie
heeft een erg machtige positie. In het Euro-gebeuren is het zo dat de Ministers besluiten op voorstel van de
Commissie. Als de Commissie een voorstel doet dan kunnen de Ministers besluiten, dat is de basisregel. Een
landbouwraad kan van het Commissie voorstel afwijken als alle 15 lidstaten het eens zijn over een hele ander
aanpak (eenparigheid). Je begrijpt wel dat, het haast nooit gebeurt. Er is altijd wel één lidstaat die zegt, ik steun
de Commissie. Unanimiteit tegen de Commissie krijg je nooit en dat betekend gewoon datje pakketten moet
maken. Het is van belang dat de Commissie je steunt. Je kunt wel iets in de landbouwraad regelen, maar het is
haast onmogelijk om helemaal tegen de zin van de Commissie te opereren. Je hebt een zekere medewerking
nodig. Het is een spel van druk en tegendruk. Er wordt in de landbouwraad gestemd met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen. Als je dat niet haalt heb je geen draagvlak voor je voorstel.
Het is niet makkelijk om een bepaald probleem in een pakket te krijgen. Het moet een belangrijk punt zijn en je
moet naar de Commissie toe met een bepaald idee komen. Je moei komen met een soort alternatief. Als wij het
op die wijze doen dan voldoen wij de facto aan de nitraatrichtlijn. Daar moet je een plan voor maken, dat moet
je insteken bij de Commissie en bij andere lidstaten.
Je zult zien als je dat insteekt op ambtelijk niveau, dan kun je zelfs tol hel hoogste ambtelijke niveau gaan van
een Directoraat, dat het vast loopt. Als het echt vastloopt dan is het /.aak om het op politiek niveau te zetten.
Dan moetje de Minister in het rijtuig spannen.
6b.

Moetje een tweesporenbeleid voeren door voorwerk van de minister?

Nee dat vind ik niet. Als je iets wilt in Brussel moetje vaak een heleboel herrie maken. En herrie maken is dus
niets anders dan lobbyen. Dat betekend gewoon dat er eerst op ambtelijk niveau moet worden ingestoken. Ik
zou pas de Minister inschakelen als het op ambtelijk niveau vast zit.
Je moet een balans zoeken, het juiste moment dat pakket in opbouw is. Het zou een onderdeel van een
prijspakket kunnen zijn.

21

Rapport verlicsnorm contra gebruiksnorm

7.

_____

Bijlagen

Hoe komen binnen LNV de wensen van de verschillende Directies voor de landbouwraad bij
elkaar?

Wij hebben niet zoveel te wensen. Alles gaat op voorstel van de Commissie, over bijvoorbeeld de
landbouwprijzen voor het komend* jaar, dat is de zet van de Comrv.ssie. dat leggen zij op tafel. Tijdens de
besprekingen komen er dan allerlei mensen van de lidstaten boven water. Als de onderhandelingen vast zitten,
als Brussel geen krimp geeft. Dan gaat het naar de ministerraad en wordt het ingestoken op politieke niveau.
8.

Wat is de rol van het voorwerk binnen een lobby opzet?

Iets roepen over de nitraatrichtlijn terwijl er nog helemaal geen voorwerk is gedaan, voorwerk is heel belangrijk
als je geen voorwerk doet komt er niets van terecht. Je moet de Brusselse ambtenaren warm maken over
datgene wat er speelt. Wat is de stellingname en waarom en hoe komen wij daarbij. Wat is het alternatief, wat
wil men. Als de minister opeens in de landbouwraad roept ik heb een probleem met de nitraatrichtlijn, dan
vraagt men zich af hoezo een probleem met de nitraatrichtlijn. De informatie moet al bij de ambtenaren en de
commissaris zitten. Zo in de trant van ze lopen al maanden te zeuren dat ze wat anders willen. Je moet de druk
opbouwen en dat doe je door het heel goed voor te bereiden.
Het is belangrijk om in Brussel in te steken bij het goede loket, er zijn honderden loketten bij de Europese
Commissie. De ingang zoals Richard Donker die heeft, daar moet je in elk geval beginnen. Dat is het gene wat
het meest voor de hand ligt. En als Richard Donker daar niet uit komt dan moet hij een stapje hoger. Dan zou
bijvoorbeeld Piet Ritsema (Directeur DL) met de Directeur van DG XI moeten gaan praten. En ook mensen
van VROM die nog meer invloed hebben bij DG XI een met de Commissie gaan praten. Zo bouw je het op. Je
moet wel met een concreet punt komen, als je zegt we zijn het er niet mee eens en we kunnen het niet toe
passen, dan zegt Brussel je zoekt het maar uit, je past het maar mooi toe. Het is van belang datje langzaam
begint met het lobbyen (infiltreren) en ten tweede is hel van belang dat je met een duidelijk signaal komt. Je
moet aan geven waarom je het niet kunt, om die en die reden En wc moeten met een alternatief komen om aan
te tonen dat ons idee even goed is als de nitraatrichtlijn. Je moet hel wel verklaren, want als je met een flauw
verhaal komt, dan lachen ze je binnen de kortste keren uit In de begin fase moet je ook lobbyen naar andere
lidstaten om proberen medestanders te vinden, dat is belangrijk. Het moet zaak zijn dat ze mede de kar trekken.
Om gezamenlijk met een goed verhaal naar de commissie te gaan. Binnen de Commissie alle niveaus
bewerken, van het laagste niveau van beleidsmedewerkers naar het afdelingshoofd, tot de DG.
9.

Hoe beschouwt u de positie van de Nederlandse Commissie ambtenaren?

Als die er zitten kunnen ze heel erg nuttig zijn om je de weg te wijzen. Er zij natuurlijk wel Nederlandse
ambtenaren die er zitten, maar die niet meer geassocieerd willen worden met de Nederlandse belangen. Er zijn
een aantal mensen die daar uiterst gevoelig voor zijn en die willen niet afgeschilderd worden als te pro
Nederlands. Het is van belang datje de goede ingangen hebt Voordat je de goede persoon hebt gevonden met
de invloed die je wil hebben, die moetje zoeken. Hiervoor kunnen Nederlandse ambtenaren heel nuttig voor
zijn. Maar het is niet zo dat de Nederlandse ambtenaren daar zitten om de Nederlandse belangen te dienen.
Maar, je kunt wel vragen, ik ben de weg kwijt help mij even.
Je moet een soort stappenplan maken. Wij doen dat uit de losse pols Je moet in het plan een opzet maken van
als dat gebeurt, wat dan.
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Interview met J. van Liempd, Directie Internationale Zaken (DIZ) coördinatie Landbouw raad/LNV, 13
maart 1995
Profiel: Coördinatie Landbouwraad
Gaat per 1 april bij de Commissie werken voor 3 jaar (Gedetacheerd bij DG VI)
1.

Hoe verloopt het voorbereidingsproces op de landbouwraad binnen LNV?

DIZ bereid de landbouwraad voor (vrijwel alles) en dan heb je coniaci met alle directies binnen LNV, om tot
een standpunt te komen. Wij nemen een standpunt in, in het CSA of de werkgroep in Brussel en wij maken de
eindnotitie voor de informatie aan de Minister, die opereert binnen de landbouwraad. DIZ kijkt wat er op de
agenda staat en gaat dan naar de betreffende directies toe, die de standpunten moeten gaan voorbereiden. Zij
hebben ook de contacten met de industrie en de betreffende sectoren in de landbouw. Het komt dan allemaal bij
elkaar bij de directeur DIZ, die uiteindelijk verantwoordelijk is.
De voorbereiding van de landbouwraad binnen LNV vindt plaats binnen de dossierteam. De dossierteams
behandelen directie overschrijdende punten, zoals de landbouwraad. Deze dossierteams moet echt met
standpunten komen. Men maakt daar een strategie wat men wil bereiken in Brussel en hoe pakken wij dat aan.
Er zijn ook een aantal zaken, je kunt ze niet echt routine noemen, waar DIZ het zelf doet (markt en prijs
onderhandelingen). DIZ speelt hierin een grote rol.
2.

Op welke wijze wordt dit besproken met de andere departementen? (CoCo)

BUZA heeft een CoCo, hierbinnen worden de conclusies geschreven waar de Minister zich aan moet houden.
Dit wordt behandeld in de ministerraad, het zijn kort stukjes met daarin de conclusies aangaande het standpunt.
Dat komt zwart op wit in de CoCo-conclussies en daar heeft de Minister zich in principe aan te houden. De
delegatie voor de ministerraad bestaat naast mensen van LNV uit mensen van EZ. FIN en BUZA. Daarbij zijn
de mensen van BUZA en FIN het belangrijkst van de departementen die vertegenwoordigd zijn. Zij kijken over
de schouder mee. Fin kijkt hoe het zit met de financiële gevolgen van agendapunten. De rol van BUZA is mij
altijd een beetje onduidelijk. Maar, BUZA is altijd aanwezig en houdt in principe het regeringsstandpunt in de
gaten. Maar, als het puntje bij paaltje komt neemt de Minister zijn eigen verantwoordelijkheid en dat weet hij
verdomde goed. Als hij afwijkt van het standpunt, zal hij het moeten uitleggen in de ministerraad. Er zijn
weieens grote belangen tegenstellingen tussen departementen. Bij deze zaak zul je VROM tegen komen. Maar,
op dit moment is het nog geen zaak die op de agenda van de Raad staat, dus komt het ook niet in de CoCo. Er
moet op dit moment gewoon coördinatie tussen de departementen zijn.
Bij de behandeling van een drink waterrichtlijn zijn er mensen van VROM bij aanwezig. Soms zijn er aan de
landbouwraad parallelle werkgroepen, waarin de technische details worden uitgewerkt. Dan ben je afhankelijk
van iemand van VROM. Op het moment dat de parallelsessie is afgelopen gaat de ministerraad weer verder en
komt deze specialist van VROM achter de minister zitten. De minisier heeft de technische steun van deze
specialist nodig. Normaliter hebben wij dat van landbouw zelf in huis. maar in een specifieke geval zit er
iemand van een ander departement bij.
Ik neem aan als deze case ooit in de landbouwraad aan de orde komt. dat het standpunt tussen LNV en VROM
is dichtgetimmerd. Er moet geen spelt tussen kunnen, anders sta je nergens in Brussel.
3.

Hoe ligt LNV, c.q. VROM in het krachtenveld0

Tijdens de landbouwraad heeft LNV zeer goede contacten met BUZA Tot nu toe hebben wij onze standpunten
goed kunnen uitleggen, dat zelfs in hun ogen voor vreemde zaken begrip konden opbrengen. Zij zelfs als
BUZA het landbouwstandpunt bijvalt binnen de CoCo. Dat loopt als een trein, dat loopt goed. Ik weet niet hoe
het contact is tussen VROM en BUZA. Ik dacht dal hel contact tussen LNV en VROM wel goed zat.
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Heeft u contacten met de Commissie? En is het moeilijk om een Commissie netwerk op te
bouwen? Wat is de rol van de NL. Commissie ambtenaren0

In 90 % van de gevallen doet de Commissie, een voorstel en dat voorstel wordt voorgelegd aan de Raad en de
Raad moet daar een besluit over nemen. Er zit een heel proces tussen het voorstel en het besluit. Het voorstel
wordt besproken in de verschillende gremia, dat is het CSA (speciaal comité landbouw) en eventueel nog
werkgroepen. Daarna komt de bespreking in de Raad aan de orde. In dat proces tussen voorgesteld doel en dat
de Raad een besluit neemt, kun je lobbyen. Je kunt ook al een tijd voordat de Commissie een voorstel doet, kun
je pro-aktief, de zaak proberen te beïnvloeden. Als je het over die mest hebt dan heb je een specifiek geval.
Want je hebt nu met nationale uitvoering te maken, van een bestaande Richtlijn. Het is dus eigenlijk een
nationaal probleem.
De lobby zal liggen op het gebied van de Commissie zien te bewegen om onze verliesnormen te kunnen
hanteren. Als je richting Commissie aktie wil ondernemen over dit soort zaken, dan moetje rekening houden
dat het wantrouwen groot is. Dat Nederland via een methode onder de Richtlijn probeert uit te komen. Mijn
ervaring met dit soort onderwerpen is dat de Commissie, erg snel gealarmeerd is en denkt dat Nederland zijn
zaakjes niet in orde heeft. En denken dat wij de gestelde normen nicl halen. Het komt in dit geval ook niet meer
in een raadskader aan de orde. Het is in feite een uitgemaakte zaak. Je ingang die je hebt is in de vorm van
bilaterale contacten met de Commissie, waarin je om een soort toestemming verzoekt om het op de Nederlandse
manier, de richtlijn te implementeren. Ik weet niet hoe het in deze zaak wordt gedaan, dat er bijvoorbeeld ook
vanuit het bedrijfsleven wat wordt ondernemen. Zij hebben immers ook zeer grote belangen. Dat is in wezen de
enige mogelijkheid die je hebt.
Als wij bijvoorbeeld met de marktordeningen een probleem hebben, zoals met de uitbetaling van de zaaizaad
steun, dat speelde een paar jaar geleden. Dat doen wij net iets anders dan. dan het eigenlijk moet en de andere
landen dat doen. Maar, het komt min of meer op hetzelfde neer. het is goed controleerbaar etc. Het is een goed
verhaal waarom wij het zo doen. Dat gaat puur via de bilaterale contacten met de Commissie op die manier is
het opgelost. Het contact ging op het niveau van de beleidsmedewerkers.
5.

Heeft u contacten met het Kabinet van Hans van de Broek, is dit anders dan met het kabinet van Frans
Fischler?

Wij hebben contacten met mensen uit de kabinetten van de Commissaris en zeker met die van Hans van den
Broek, de Nederlandse Commissaris. Maar, van der Broek zit er niet voor landbouw, dus zijn invloed is
indirect. De invloed van een Commissaris is met name groot bij hel beleidsontwerp. Als de Commissie, met een
voorstel komt kan een Commissaris dat tegen houden. Maar. in dit geval kan hij natuurlijk invloed uitoefenen.
Zelf merk ik er weinig van dat wij via zo'n Kabinet wat in de melk ie brokkelen hebben, het is wel zo dat Van
der Broek heeft laten weten dat hij wil helpen bij hel oplossen van Nederlandse problemen.
6.

Heeft u veel contact met de PV

Op het gebied van veterinaire en fythosanitaire zaken en gezondheidskwesties is het zo dat in de
voorbereidende groepen voor de landbouwraad, die worden gedaan door de PV. Hel markt en prijsbeleid en
structuurbeleid wordt bemand vanuit LNV en het overige wordt bemand vanuit de PV, dat is de ambassadeur
en de plaatsvervangende ambassadeur. Het is natuurlijk niet zo dal als je de ambassadeur komt aandraven dat
alles geregeld is. Voor de Commissie is het gewoon een ambtenaar van Nederland
Nitraatrichtlijn en lobby
7.

Hoe wordt er naar uw idee omgegaan met het begrip lobby binnen LNV?

Met het lobbyen moet je eigenlijk met technische argumenten de Commissie zien te overtuigen. De Commissie,
zal het toch vaak heel politiek uit leggen. Voor een lobby heb je één geluid nodig, er is dan ook
overeenstemming nodig tussen VROM en LNV.
Het wordt een heel technisch verhaal watje hebt uit te leggen. Van belang zijn de bilateraaltjes met de
Commissie. Als het erg belangrijk is en dat is dit natuurlijk wel. dan moetje ook de kansen inschatten naar
aanleiding van de gedachtengang met de Commissie zelf.
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De Commissie kan het natuurlijk op de agenda van de landbouwraad zetten, onder het punt diversen kun je het
altijd ter sprake brengen, zo begint het meestal en dan kan het ook een echt agenda punt worden. Dan moet zul
je moeten kijken of andere lidstaten zich ermee zullen bemoeien. Dil zal niet echt het geval zijn en wordt het
een zaak tussen de Commissie en Nederland. Dat kan natuurlijk door de Minister in de landbouwraad
besproken worden. Het kan ook door de Minister met de Commissaris besproken worden. Dit soort gesprekken
vinden vaak plaats in de marge van een landbouwraad, waar dit soort gesprekken plaats vinden. Hier komen
een aantal punten aan de orde waar knopen moeten worden doorgehakt en dan vinden er ook bilaterale plaats
waar de Minister een gesprek heeft met de Commissaris en de voorzitter, etc. Maar. dan zou je de
nitraatrichtlijn moeten toevoegen aan een pakket wat aan de landbouwraad wordt voorgelegd. Daar is het niet
echt geschikt voor. Het zou aangekaart moeten worden in een brief van de minister aan de commissaris. Het
heeft geen zin om op dit niveau bilaterale te starten alvorens eerste voorgesprekken te hebben gehad met de
Commissie, zo werkt het niet. Je moet uitleggen dat hel zeer belangrijk is voor Nederland en dat de
Nederlandse aanpak dezelfde milieu effecten zal bereiken. Gezien de gevoeligheid zal er ook alleen op dat
niveau wat besloten kunnen worden.
Ik weet niet of de PV zich hier persoonlijk mee moet bemoeien. Hel is een zeer gevoelig onderwerp, zeker ook
aan de kant van de Commissie. Een tijdje geleden hebben wij in hei kader van het structuurbeleid, de
investeringssteun voor varkenshouders kunnen bedingen. Zonder dat de varkenshouders moeten voldoen aan
een vereiste dat 35 % van het voeder op de varkenshouderij zelf geproduceerd moest worden. Dat kennen wij
in Nederland niet, wij hebben een ander soort wetgeving. Wij hebben jaren moeten praten, in bilaterale, voordat
wij dat met de Commissie hebben geregeld.
8.

Hoe gaat een bilateraal overleg?

Het is gewoon een verzoek tot een bezoek van 2/3 mensen aan een Commissie ambtenaar. Je begint met wat
meer informerende gesprekken op beleidsmedewerker niveau en als er echt wat inzit dan heb je op een gegeven
moment een gesprek met de DG. Dan gaat hel om contacten met de directeur van LNV met de DG. Het zijn
dus meestal bilaterale gesprekken tussen de Commissie, ambtenaren en ambtenaren van LNV.
Het werkt niet zo datje zegt stuur een brief op hoge poten van onze DG naar zijn counterpart bij de Commissie,
om het probleem aan te kaarten. Het komt ook niet zo heel gek vaak voor. Het zijn vaak rand gebieden van een
verordening. Dan leggen wij een zinnetje wat anders uit dan de Commissie bedoeld had.. Dan heb je daarover
bilaterale gesprekken.
Maar met deze Richtlijn lijkt het mij, dat het gaat om een wezenlijke afwijking en dan heb je een probleem. Dat
gaat dan niet volgens het geijkte systeem van de landbouwraad, maar hiervoor moetje lobbyen.
9.

Wordt er van te voren binnen LNV een strategie uitgezet''

Zo wordt er wel over gedacht, maar de strategie wordt niet van ie voren in details uitgezet. Het is vaak last
minute werk op het moment dat er onderhandeld wordl, je hebt wel een prioriteitenlijstje. Daarop staat watje
perse binnen wilt halen. Op ambtelijkniveau vinden zelden lol nooit dil soort onderhandelingen plaats, dit gaat
op het niveau van de ministers. Dit is de verantwoordelijkheid van de minister.
Op het moment dat de Minister een bilateraal heeft in de marge van de landbouwraad, dan worden de details
natuurlijk op papier uitgekauwd.
Ik vermoedt dat de nadere interpretatie van de richtlijn moet worden ondersteunt door een briefje van van
Aartsen.
De politieke gevoeligheid, hoe wordt dit in de pers uitgelegd, want je weet niet of de minister zich hier mee wil
profileren.
Hoe zwaar is het middel van een brief?
Als een minister een brief schrijft is dat behoorlijk zwaar. Als hij een gesprek aan zal gaan, zal dat heel erg
zwaar zijn. Een brief van een minister is een zwaar middel.
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Het is bijna het zwaarste watje kunt doen, daarom gebeurt het niet gauw Het gaat meestal om een brief van
directeur Pierhagen (DIZ) aan een directeur van een DG. Dan gaan er wel deuren open, dan wordt er wel
geluisterd. Een brief van de minister is het uiterste middel. Daarom begin je ook daar niet mee, aangezien de
gevoeligheid van de Commissie, op dit gebied. Maar misschien is het wel op den duur nodig.
10.

Is er sprake van druk van het bedrijfsleven?

Voor de minister is dit een argument naar de Commissie toe. dat er nationaal een probleem mee is. Niet alleen
technisch maar ook politiek. Het bekende woord, draagvlak. Je kum wel mooi doelen stellen, maar er moet wel
draagvlak voor zijn. Als er nationaal geen voldoende draagvlak is kun je op een briefje aangeven dat het niet
gaat lukken. Je moet aan de Commissie aangeven dat wij het op een andere manier willen doen. Waarbij het
eindresultaat even goed is, dus is er een kans door het op die manier te doen. Dan kunnen de doelstellingen
nationaal wel worden bereikt. Dit verhaal is duidelijk naar de Commissie toe.
Het is ten eerste een heel technische kwestie en ten tweede een soort principe kwestie. Zo gauw er iets binnen
kwam in de fora waarin ik zit met mest of nitraat of verontreiniging, dan moetje als Nederland je erg rustig
houden, dan heb je boter op je hoofd. De Commissie, weet ook dat wij een probleem hebben met de mest (de
viezeriken uit Nederland).
11.

Is er een voorbeeld van de opzet van een strategische lobby binnen LNV?

Ten tijde van de Mc Sharry hervormingen toen hadden wij als Nederland een duidelijke strategie. In eerste
instantie wilde wij van de voorstellen niets weten, maar toen het eenmaal bleek dat het nog weieens realiteit
zou kunnen worden, dan moet je een strategie ontwikkelen om de zaken zoveel mogelijk naar je hand te zetten.
Het voormalige DIA had toen wel zoiets als een plan van aanpak, maar dat is niet zoiets datje departement
breed een draaiboek hebt. Zo werkt het niet, maar er is wel het één en ander van geleerd datje ruim van te
voren een aantal scenario's moet hebben om daar op tijd op in te spelen. Zoals nu dat men bezig is met zich
voor te bereiden op de vraag wat er gaat gebeuren met het landbouw beleid als Oost Europese landen toetreden.
Daarvoor is een projectgroep opgericht, om te kijken wal er moet gebeuren om het voor Nederland zo gunstig
mogelijk te laten uitwerken. Zoiets had je in der tijd ook moeten hebben mei Mc Sharry. maar die ervaring
hadden wij toen nog niet. Ik zeg niet dat het hap snap beleid is geweest, maar het kwam toch een beetje als een
verrassing, wat het niet had mogen zijn. Als zo'n concept eenmaal speelt gebeuren er toch dingen die je niet
kunt voorspellen. Dan heb je ad hoc situaties. Het geluid van LNV werd toen maar door twee of drie
ambtenaren georganiseerd. Er is toen een lijn uitgezet om de minister een kans te geven om publiekelijk een
ommezwaai te maken. Op een gegeven moment zaten wij als Nederland zo vast in een bepaalde
onderhandelingssituatie, van we willen hel niet. Toen hebben wij de situatie gecreëerd om het voor LNV zo
min mogelijk schadelijk te laten zijn. Dat is een strategie, maar dat heb je van te voren niet kunnen
voorspellen.
Hier gaat het om een kleiner project en een technisch project, maar zeker van de Commissie kant niet minder
gevoelig.

Interview met H. Hoogeveen, Adjunct-Directeur Directie Internationale Zaken (DIZ)/LNV,
14 maart 1995
Profiel: woordvoerder CoCo voor LNV
lid projectgroep volumebeleid
1.

Hoe verloopt het voorbereidingsproces op de CoCo binnen L N V

In feite is de CoCo het eindtraject van hele departementale en interdepartementale en in feite ook de Brusselse
voorbereiding. In de CoCo komen de voorgestelde standpunt bepalingen voor de verschillende instructies voor
de ministers in Nederland in de verschillende Raden. En dat betekent dat hel gehele voortraject bij de
Commissie werkgroepen en de Raadswerkgroepen, het Correper en het CSA en uiteindelijk komt alles uit bij de
Ministerraad. En dan de Europese Ministerraad en dan moet daar een standpunt bepaald worden voor
Nederland. Het is dus helemaal aan het eind van het traject.
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Hoe verloopt de voorbereiding voor de CoCo in het kort. Er worden altijd concept conclusies opgesteld, dit
wordt gedaan door Buitenlandse Zaken Directie DIE. Maar ze worden in nauw overleg met het betreffende
departement, waaronder het betreffende beleidsonderwerp valt. opgesteld. Dat betekend concreet als de
landbouwraad wordt voorbereid dan vindt er heel nauw contact plaats tussen de Directie DIE en de Directie
DIZ over de concept conclusies. In principe geven wij aan wat de inhoud van de concept conclusies zou
moeten zijn.
Een enkele keer is het zodat BuiZa een eigen lijn trekt, van hogerhand wordt er bij voorbaat gezegd dat zij het
standpunt van LNV niet kunnen delen en dat betekend datje in de CoCo. daar is wel vooroverleg over hoe zij
tot die conclusie zijn gekomen. Van tevoren worden de argumenten uitgewisseld en worden dan in de CoCo
zelf uitgediscussierd. Of we komen er met de heer Patijn uit ofwel het geschilpunt wordt voorgelegd aan de
Ministerraad. En dat betekend dat de voor en nadelen van beide standpunten wordt aangegeven. Dit is de
eenvoudige procedure.
Als je kijkt naar de nitraatrichtlijn waar bij de voorbereiding meerder departementen betrokken zijn. Vindt er al
heel snel, voordat het naar de CoCo gaat, interdepartementaal overleg plaats. Hel hoeft niet altijd zo te zijn dat
wij allemaal bij elkaar komen, dat kan dus wel, BuiZa neemt daartoe het initiatief om ze bij elkaar te roepen,
zeker als er geschilpunten zijn.
2.

Wie signaleert dat er problemen zijn. BuiZa?

Ja, want die problemen komen niet uit de lucht vallen, in het voortraject zijn ze al steeds aan de orde geweest.
In de Correper instructie of in het CSA en dan is BuiZa op de hoogte dat er een probleem ligt. We proberen
voordat het naar de PV gaat, de PV instructie, er interdepartementaal uit te komen. Maar het kan soms zijn dat
je op het laatste moment in de CoCo of de Ministerraad een plaats zal moeten bevechten. Wat wij zelf altijd
doen op een moment dat wij iets op milieugebied hebben, dan vindt er natuurlijk altijd overleg plaats met
VROM. Luc Jansen doet in eerste instantie het overleg omdat hij ook bij het Correper en de PV instructie zit,
maar als het richting CoCo gaat wordt ik zelf ingezet. En dan bel ik vaak voor overleg zelf nog even op.
Er vindt op dit moment een inventarisatie plaats van contacten, tussen Nederland en de Europese Commissie,
op verzoek van Patijn gebaseerd op een afspraak tussen het Kabinet en het VNO. over hoe wij bezig zijn met de
beïnvloeding in Brussel. Is dat genoeg of moet dat verbeten worden, ook doordat onze macht in Brussel door de
uitbreiding is afgenomen. Uit de inventarisatie blijkt nu al. dal er op milieu gebied intensieve contacten nodig
zijn tussen de Haagse departementen en de Commissie delen. Om ten eerste meer kennis over eikaars
standpunten te krijgen. Waarom wordt er een bepaald milieubeleid gevoerd, en waarom ten aanzien van de
landbouw en hoe wordt dat uitgevoerd. En ook in een vroeger stadium op de hoogte te geraken van datgene wat
er binnen de Commissie leeft. Want er is nogal wat cynisme bij de Europese Commissie ten aanzien van de
Nederlandse mestbeleid, inclusief de gehele nitraat problematiek. Wc moeten zorgen dat die banden beter
worden. In eerste instantie een groter investering vanuit de Haagse departementen richting Brussel.
3.

Is dat cynisme alleen aanwezig bij de Commissie of is dit cynisme ook zichtbaar van de kant van
VROM?

Bij de mestproblematiek is er een nieuwe situatie ontstaan. Natuurlijk zit VROM sterk met hun gevoelens bij de
normstelling, dat is hun eerste insteek een milieuverantwoorde landbouw. voor dat belang staan ze ook.
Vanzelfsprekend is er vanuit de traditionele aanpak landbouw naast de economische belangen van de agrariër
voor natuurbelangen en voor het totale sector belang. Je probeert zo goed mogelijk een afweging te maken
tussen sociale-, economische- en milieu belangen te maken. Maar je ziet dat VROM sterk op het milieu belang
zit. Maar voor mest is er nu wel voor de aanpak gekozen van een projectorganisatie in POM en ik denk dat het
cruciaal is, ook die problematiek aan te pakken. Omdat het gezamenlijke politiek is waar je alleen maar
gezamenlijk kan uitkomen. Aan de kant van de normstelling als wel aan de kant van de aanpak en de
maatregelen. Dat ligt zo in eikaars verlengde datje het gezamenlijk moet aanpakken. Dat is een bijzonder
waardevolle aanpak binnen de Rijksoverheid. Ik merk dat ook omdat ik een project doe over het volumebeleid.
En dan merk je gewoon dat zo'n aanpak zijn vruchten afwerpt
4.

Volumebeleid?

De Ministers van LNV en VROM hebben aangegeven dal. in tegenstelling lot vorige kabinetten, volumebeleid
bespreekbaar willen maken. En daar een onderzoek naar zouden starten en hebben gestart.
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In de Integrale Notitie die naar de Tweede Kamer moet. worden er uitspraken gedaan hoe er tegen het
volumebeleid aangekeken wordt. Gaan ze nu volumebeleid invoeren of voeren ze het niet in. Als wij in 2000
een bepaalde taakstelling niet hebben gehaald ten aanzien van de doelstellingen van het mestbeleid, dan zullen
wij op dat moment volumebeleid invoeren.
5.

Wat is het advies van de projectgroep richting POM?

Wat wij hebben gedaan, is de mogelijkheid van saneringsbeleid onderzocht. Wij hebben geen uitspraak gedaan
over of je op dit moment wel of niet een volumebeleid moet voeren. Wij zien mogelijkheden om dat
volumebeleid te voeren. Zeg maar inderdaad een vermindering van het aantal dieren te kunnen realiseren, dat
vraagt om een andere aanpak dan de huidige aanpak. Je moet niet de ene maatregel vervangen door de andere
maatregel. Er heerst binnen LNV en VROM een te sterk maatregelen denken. Gegeven de tijdsstructuur is het
van belang om op korte termijn met daden te komen. Wil het volumebeleid kans van slagen hebben dan moetje
naar een herverdeling van verantwoordelijkheden en rollen gaan. Je kan best zeggen datje vindt dat tussen nu
en 2000 10% van de veestapel moet zijn ingekrompen, maar dan moetje niet zeggen dat ga ik helemaal vanuit
de overheid reduceren. Ten eerste zou je daar een draagvlak voor moeten zien te creëren en de ondernemers
vrijheid te geven van hoe zij die keus van volumebeleid verder in vullen. Dat er bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden ontstaan die zelf een aantal maatregelen nemen om de taakstelling als groep te
krijgen ten aanzien van de vermindering van het aantal dieren. Dat kan zijn door mestbeleid en de export van
mest, het kan zijn door het opkopen van andere bedrijven, waardoor je de mestproduktierechten opkoopt.
Waardoor je meer dieren mag houden en minder hoeft terug te gaan. Die vrijheid moetje ze geven, want de
kracht blijft hem zitten in het feite als je uitgaat van het ondernemerschap. Men moet nooit proberen om op de
stoel van de ondernemer te gaan zitten. In het beleid richting een volume taakstelling zul je daar rekenschap
van moeten geven.
Je moet oppassen, en dat doen ze bij MAS en MINAS ook. maar dan gaan ze van de individuele ondernemer
uit. Ze kijken naar alle stromen op het bedrijf en als er een stroom te veel is dan komt er een heel
overheidsinstrumentarium overheen, heffingen en controle, handhaving en noem maar op. Dat werkt natuurlijk
niet. De ondernemer maakt zijn keus, op het moment dat hij geen goede keuze maakt komt de overheid met
zijn gehele gedetailleerde regelgeving er over heen. En dat botst natuurlijk op een gegeven moment op elkaar.
De ondernemer moet een keuze maken, maar daarover aangesproken worden en ook een stukje
verantwoordelijkheid geven in de implementatie van maatregelen. Vandaar de samenwerkingsverbaden, daar
zou je de kracht kunnen vinden datje als overheid contracten met een groep van ondernemers afsluit, waarin je
afspreekt wij gaan die taakstelling in zoveel jaar halen. In het contract leg je ook een aantal tussen
doelstellingen vast, zodat je niet vier jaar wacht maar dat je zegt dal binnen twee jaar de helft of een derde
gerealiseerd hebben. Op het moment dat ze de doelstellingen niet halen dan worden ze er ook op afgerekend.
6.

Gaat dit naar een convenanten structuur?

Een convenant heeft soms een beetje negatieve klank in de samenleving, omdat het een soort vrijblijvend
herenakkoord is. Wij zeggen sluit privaatrechtelijke contracten af tussen de overheid en de ondernemers, waar
ook uitdrukkelijk de doelstellingen in staan, bijvoorbeeld als u het niet haalt een boete van 10.000 gulden krijgt.
Dat moet een heel hard contract zijn
Wij hebben gebruik gemaakt van een aantal bestuurskundige inzichten in hoe de overheid in de huidige
samenleving effectief kan optreden en dat is niet via de traditionele top down benadering hel is veel meer een
netwerk achtige aanpak. Die enerzijds wel hard genoeg moet zijn dat de overheid de verantwoordelijkheden op
•c milieu gebied kan waarmaken, dus niet iets vrijblijvends of een openeinde regeling.
7.

Hoe bereik je de groep agrariërs?

Je hebt een stuk inhoud, de inhoudelijke mogelijkheden moetje in kaart brengen, in verschillende varianten.
En je moet een proces ingaan waarin je niet zegt ik heb zelf een onderzoek gedaan, dit is mijn voorstel en dat
zijn de varianten. Een voorstel en dan zegt men Ja of Nee en dan ga je het voorstel een beetje rechts of een
beetje links plaatsen. Ik denk datje een open proces in moet gaan met de ondernemers.
Als ik nu naar het mestprobleem kijk zijn dit de problemen, de problemen van normstellingen en datje
bepaalde dingen niet waar kunt maken. Je zegt we hebben onderzoek gedaan en daar zijn vier varianten
uitgekomen die mogelijk zijn. Dan kun je per variant een discussie voeren, maar je kiest er niet één.
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Je kunt zeggen mijn voorkeur gaat naar twee, maar deze vier varianten heb ik overwogen en laat daarover
discussie ontstaan. Datje dus daar ook binnen keuzemogelijkheden hebt. Hei moet absoluut geen dictaat van
bovenaf worden.
Dan weet ik zeker, als je de huidige verhouding ziet en je ziet het buiten ook (op dat moment waren de 100%
akties aan de gang), omdat het uit de koker van de overheid komt.
Die in het verleden niet echt een betrouwbaar gezicht heeft gehad. Dat ze de overheid in de nieuwe benadering
niet vertrouwen. Je ziet dat ze het direct afwijzen of er tegen instelling gaan. Het heeft natuurlijk ook te maken
met de gewijzigde institutionele verhoudingen binnen de agrarische sector waar je vroeger, tot voorkort, het
landbouwschap een hele sterke positie heeft. Nu zie je dat de regionale organisaties steeds meer steun krijgen,
men zoekt steun in de directe omgeving. Het LTO moet op dit moment heel hard vechten voor hun positie
binnen de agrarische wereld. Het LTO is er dan ook zeer aangelegen om een harde houding aan te nemen
tegenover overheids voorstellen. Je ziet ook met die 100% regeling hoe dat gaal.
Ik denk dat het heel belangrijk is om richting Europese Commissie, de Nederlandse positie duidelijk te maken,
waar wij mee bezig zijn. En hoe wij bepaalde dingen proberen aan ie pakken.
8.

Is dit nog niet voldoende gebeurt?

Ja, maar ten eerste moetje dit breder doen. En ook nog wel hogerop, dat de Minister of van der Broek bepaalde
dingen insteekt. Natuurlijk is er heel veel gedaan maar er is nog steeds geen positief beeld over het Nederlandse
mestbeleid. Ik denk datje moet proberen om meer begrip ie creëren. En ook dat wij bezig zijn met een nieuwe
aanpak. Ze kennen het oude mestbeleid, maar weten nog weinig van het nieuwe, dat moeten wij insteken.
9.

Moet dit via een eenduidig verhaal door alle mensen die in Brussel opereren bij hun counterparts?

Iedereen die naar Brussel gaat moei één verhaal houden over het Nederlandse mestbeleid. Er mogen geen
persoonlijke voorkeuren gepresenteerd worden, maar één eenduidig verhaal. Zet dit verhaal op schrift. Probeer
er in gesprekken kort over te praten. Ik denk dat dit één actie is. Ten Tweede datje op EG niveau naar Brussel
afreist en wat hoger insteekt. Dat kan ook via steeds intensiever wordende contacten met het Kabinet van Hans
van der Broek.
Daar een keertje specifiek met het Kabinet of met Hans van der Broek er zelf over praten. Aangeven waar
cruciaal de problemen voor Nederland liggen.
Je kunt ook op ministerieel niveau naar Brussel gaan. Ik denk niet dat wij alleen onze pijlen op Brussel moeten
richten. Je moet op zoek naar medestanders, waar kunnen wij die creëren. Bij andere lidstaten als Duitsland,
Frankrijk, Italië, Denemarken en Oostenrijk. Je probeert een aantal lidstaten uil te leggen waar wij mee bezig
zijn. Dit te vergelijken met hun problemen omtrent de nitraatrichllijn. En dan kun je voor een gezamenlijke
benadering kiezen. Dat betekent datje naar hoofdsteden moet gaan afreizen.
Je moet elkaar zien te vinden op een bepaalde aanpak. Je moei coalities zoeken en dat kun je zelf doen, maar
dat kan ook via een constante druk vanuit het apparaat van landbouwattachés.
10.

Maar er is in de andere lidstaten alleen een probleem in de regio's?

Desondanks moetje tocht proberen steun te krijgen. Hel andere antwoord weetje namelijk al.
Dat is ook het gevaarlijke dat wij hier in Nederland met het mestbeleid bezig zijn, wat uiteindelijk straks in
Brussel niet haalbaar is. Je kan je afvragen of de energie die nu in nationale mestbeleid wordt gestoken of je
niet ook een belangrijk deel moet steken in het Europese beleid. Wij zij natuurlijk met een aantal acties bezig
maar je moet dat goed inventariseren van waar nog mogelijkheden liggen en waar liggen de uiterste middelen.
En misschien kunnen wij ergens dwars gaan liggen dat wij toch onze zin krijgen. Maar, je moet wel kijken dat
op het moment dat het echt moeilijk wordt dat je iets voor elkaar krijgt.
11.

Moet je dit opnemen in een pakket voor de Landbouwraad?

Als wij zien dat de richtlijn echt niet is te implementeren of een zo ander beleid zou vragen, kan ik mij dat in
het uiterste geval wel voorstellen. Maar dat betekent wel datje hei hele interdepartementale circuit weer goed
moet doorlopen. Dat betekend datje nauw contact moet hebben met AZ. Financiën en BuiZa en VROM. Om te
kijken of het kabinet bereid is om zo ver te gaan.
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Dit doorkruist natuurlijk het Nederlandse proces van integratie binnen Europa. Dit zal dus besproken worden
binnen de Ministerraad. Het zal dus ook weer komen in het traject van de CoCo. Je moet dat dus heel goed
afstemmen, het kan alleen maar als je hier nationaal alles op één lijn hebt.
12.

Is die steun binnen de departementen gebaseerd op netwerken of is er overleg?

Nee, dit licht anders. Het gaat meer zo als er duidelijke belangen zijn voor VROM en LNV, dan zijn er weinig
problemen in de CoCo. Maar gaat het echt over zulke principiële keuzen, zoals het dwars gaan liggen bij het
eigen middelen besluit, dan is er een groter belang dan alleen de agrarische sector. Je komt dan echt aan het
buitenlands beleid van het Nederlandse kabinet. Dan moetje goed kenbaar maken van wat de belangen zijn en
waarom wij dit vinden, en dan is het uiteindelijk een politieke afweging of zij zo ver gaan.
Wij hebben hele intensieve contacten tussen LNV en BuiZa. met name D1Z. Omdat wij heel nauw samen met
DIE (Directie Integratie Europa) samenwerken. De contacten met VROM en BuiZa zijn niet zo nauw als die
met LNV. Dit komt natuurlijk ook omdat LNV en BuiZa veel mei elkaar in Brussel moeten optrekken en dat is
wat minder met VROM. Maar, ik wil niet zeggen dat de contacten slechter zijn.
Het gaat er wel om hoe snel je bereid bent om iets aan te kaarten. Als wij iets zien aankomen dan melden wij
dat direct aan BuiZa. Als je daar te lang mee wacht loop je de kans dal je ietswat geïrriteerde reacties krijgt.
13.

Wat is de rol van de PV?

De PV heeft een signaal functie in die zin dat zij nog veel meer mensen van de Europese Commissie zien. Zij
moeten eigenlijk standaard hun verhaal op bijeenkomsten, borrels, lunches en feestjes afdraaien. Ik denk dat zij
een hele nadrukkelijke instructie moeten krijgen. Bij meer algemene contacten ook dit belang naar voren
brengen.
En naast de insteken ook probeert op te vangen wat er leeft in Brussel. Waar de irritatie zit en waar de
negatieve argumentatie ten opzichte van onze voorstellen naar voren komt.
14.

Waarom is van begin af aan niet de internationale kamen van hel mestbeleid bij POM mee
genomen?

Dit heeft te maken met de traditie van het departement. Je hebt nationaal beleid en internationaal beleid. Voor
het internationale beleid heb je DIZ en natuurlijk een aantal andere directies. Maar het nationaal beleid is de
eerste verantwoordelijkheid van de beleidsdirecties. Er was nogal een behoorlijke scheiding.
Bij het nationale beleid werd er heel sterk gefocust over hoe hel nationale probleem moet worden opgelost. Er
werd te weinig rekenschap van gegeven datje ook Brussel had. En dal Brussel heel veel beperkingen kan
leggen aan de oplossingsrichting die je zoekt. Ik denk dal ze een beetje in de traditionele valkuil zijn gestapt
hoe het mestprobleem moet worden opgelost. Het is een Nederlands probleem waarbij men pas in een heel laat
stadium aan de internationale component is gaan denken. Door allerlei acties proberen wij nu binnen het
huidige beleid de internationale component toe te voegen. Zoals via het dossierteam en het EU-beraad. Om ten
eerste te kijken wat er gaan de is in Brussel, wat zijn de standpunten in Brussel. En hoe kunnen wij
gezamenlijk een bepaald dossier oppakken. De kracht is datje in teamverband werk en datje met alle
betrokken directies. Je kijkt wat is riet dossier en hoe komen wij tot een standpunt en wat is het standpunt. Wie
doet wat en wie is er woordvoerder, ook samen met het bedrijfsleven. Als je de taken goed verdeeld heb je veel
meer informatiestromen binnen het dossierteam. Dit voorkomt fricties. Het gaal er uiteindelijk om wie het
effectiefst in Brussel kan optreden.
15.

Wordt er binnen LNV structureel nagedacht over lobby strategieën?

Je zet op metaniveau je filosofie neer om het zo te benaderen. Hei is heel mooi maar je moet het altijd nog
uitvoeren. Je moet kijken of het zo belangrijk dossier is dat je dal via die netwerk benadering moet gaan
insteken. Ik denk dat er steeds meer behoefte is om dat structureler ie gaan aanpakken, wij zijn nu ook bezig
om samen met het Kabinet en Personeels Zaken een seminar ie gaan organiseren van hoe is mijn optreden
richting Brussel.
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Je moet het strategisch nadenken altijd doen rondom dossiers. Het kost tijd en energie om doelgericht te werken
binnen het Europese. Dat kost moeite, want wij zijn wat dat betreft npisch Nederlands om naar een hoofdstad
af te reizen en dan zaken te doen en dan weer naar huis af te reizen. Andere lidstaten doen dit veel beter.
Echter er is in Nederland de laatste tijd veel verbeterd.

Interview met H. Woldendorp, JBZ, VROM, 15 maan 1995
Profiel: Jurist bij VROM, Juridisch Bestuurlijke Zaken (JBZ)
Deelnemer in projectgroep Europese Nitraatrichtlijn
Werkzaamheden bij Vrom
1.

Wat zijn uw werkzaamheden binnen het ministerie van VROM?

De zit bij de afdeling wetgeving. We hebben binnen VROM een volkshuisvestingspoot, milieupoot en een
ruimtelijke ordeningspoot en nog een paar klein diensten. Daarnaast hebben wij een centrale sector met daarin,
personeelszaken, financiën, wetgeving en beroepszaken. Ik werk dus voor wetgeving. Als je werkterrein milieu
is dan werkje samen met de Directie Milieu. En dan moet je samen een goede wel maken als daar behoefte aan
is. Je kunt het nog een keertje vragen of er behoefte aan is. Bijvoorbeeld bij de mineralenboekhouding denk ik
dat er een wet voor moet komen, maar ik zie dat niet als een geschikt onderwerp om een wet van te maken. Dat
is iets wat wij vier jaar geleden al aan de minister hebben laten weten. Het kan ook zijn dat er wordt gevraagd,
schrijf eens een wet over dat en dat onderwerp en dat is het probleem, zoals de intrimwet ammoniak, die is
hier geschreven. Maar het kan ook zijn dat DGM zegt wij hebben de gedachte over een wet op papier gezet en
kun je daar eens naar kijken. Het hangt een beetje af van de ervaring van DGM met wetsvoorstellen. Er zijn
snel specifieke taken. De gedachte hier is datje het technisch maken van een wet beter kunt los koppelen van
het beleid, omdat de wetgever er verder van afstaat en kritisch kan bekijken of het goed in elkaar steekt. Bij
landbouw doen ze het juist zo niet, daar wordt alles op een hoop gegooid, maar dat heeft ook zijn voordelen.
Want bij ons zie je dat er bij DGM juristen zitten en dat er hier juristen zitten, dus in feite is er een overlap.
De laatste tijd zijn mijn werkzaamheden op landbouw gericht. De code goede landbouwpraktijken heb ik samen
met Richard Donker gedaan toen ik gedetacheerd was bij LNV.
Europese Nitraatrichtlijn
2.

De projectgroep en de Europese nitraatrichtlijn?

Dat de projectgroep is voor het opstellen van het eerste aktieprogramma is helemaal niet zo duidelijk. Het is
heel onduidelijk waar die werkgroep voor was. Toen ik erbij kwam had Dirk-Jan van der Linden er al 3 of 4
keer bijgezeten en de vierde keer ben ik erbij gekomen. Toen waren we nog steeds bezig met de discussie,
waarvoor is de werkgroep opgericht en de werkgroepsleden kregen heel duidelijk via de voorzitter de indruk,
van we moeten de mineralenboekhouding in Brussel gaan verkopen, als een middel om de nitraatrichtlijn uit te
voeren. En tegelijkertijd is er ook de gedachte, dal lukt gewoon niet. hel moment is er nog niet rijp voor. De
mineralenboekhouding is nog veel te vaag en niet uitgewerkt. En bovendien met name bij mij, maar ook wel bij
Internationale Zaken bestond er grote twijfel of de mineralenboekhouding überhaupt wel geschikt zou zijn. Het
ging toen weer terug naar POM, van je moet de projectopdracht aan passen. Want wij zien een lobby voor de
nitraatrichtlijn op dit moment niet als voornaamste taak. Onze taak is uitvoering van de Richtlijn en dan
moeten we gaan kijken naar wat daarvoor nodig is en wat hebben wij al en wat zouden wij nog moeten doen
en wat betekend dat voor ons mestbeleid. Toen kwam hel weer terug van POM. die hadden er nog nooit van
gehoord dat er een opdracht werd terug gegeven. Je moet gewoon doen wat we hebben gezegd. Toen is weer die
opdracht terug gegaan en toen bleek dat POM vond dat de opdrachi te beperkt werd uitgelegd. Je moet gewoon
kijken wat er nu met de nitraatrichtlijn worden gedaan. En dat kan ook inhouden datje bekijkt dat er het eerste
aktieprogramma moet komen. Ja, ik heb wel de indruk dat de voorzitter daar heel raar tussen zit. En dat POM,
die heeft weinig kaas gegeten van het EG-recht en die vinden dal cen beetje vervelende stoor zender. Ze
dachten eerst dat nemen wij gewoon mee, dat moeten wij ook eventjes doen. Later bleek dat er een andere
aanpak aan de nitraatrichtlijn ten grondslag lag. Toen hebben ze gedacht van dat is heel vervelend we moeten
het beleid goed uitleggen in Brussel, maar zo voer je geen EG-rechi uit. Het is wel een harde verplichting en
het is niet zo dat als de Richtlijn is vastgesteld, je nadien gaal onderhandelen in Brussel of je het eigenlijk wel
een gewenst resultaat vindt.
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Dat is toch nog steeds een deel van de aanpak, want de mineralenboekhouding dat heeft nu ook niet zoveel
kans op succes, niet als uitvoering van de nitraatrichtlijn. Nu wordt er gemikt op de doelstellingen discussie
van wat is nu eigenlijk de doelstelling van de nitraatrichtlijn en dat gaat niet zo zeer om 210 of 170 kg. stikstof
op de bodem te brengen. Het gaat er eigenlijk om dat er niet meer dan 50 mg. nitraat/liter in het grondwater
terecht komt.
2b.

Dat is de achterliggende drinkwaterrichtlijn?

Ja, dat is ook zo bij alle andere discussies op Europees niveau over oppervlaktewater, drinkwater en
grondwater. In dit licht moetje deze Richtlijn ook zien en als je aan die doelstelling voldoet en dat kan
aantonen dan heb je de nitraatrichtlijn ook uitgevoerd.
Vanuit de werkgroep denk ik, ga maar een cursus EG-recht volgen, want dit is geen uitvoering van een
Richtlijn. Je hebt enige vrijheid, kiezen, hoe je aan de Richtlijn wilt voldoen, maar dat moet wel op een
herkenbare manier gebeuren. Het moet niet afhankelijk zijn op de manier waarop het wordt uitgevoerd en
allerlei nadere beslissingen van gemeentes en andere overheidsorganen. Het moet zelf in de wet vastliggen,
verzekerd zijn, dat de doelstelling gehaald wordt. En de doelstelling van de Richtlijn moet herkenbaar in de wet
terug te vinden zijn. Vandaar dat ik ook zeg, kiezen wij voor fosfaat in plaats van nitraat, dan zou dat nog
kunnen, dat is dan de Nederlandse aanpak. Als je maar kan aangeven van een gepaste verhouding in de mest
tussen fosfaat en nitraat. Als je fosfaat normen stelt en je kan het omrekenen via die vaste verhouding tot
nitraatnormen, dan is dat prima. Maar dat is wel een beetje de grens
3.

Dat kun je niet echt lezen in de Richtlijn?

Ja, vandaar dat ik zeg daar licht niet mijn voorkeur, maar dat is voor mij de uiterste grens. Dit zou ik wel
willen proberen.
4.

Is er een vermoeden dat er begrip zou zijn in Brussel, als men zou komen tot die 50 mg/l.?

Als je zegt bijvoorbeeld 125 kg. fosfaat dat betekend omgerekend in een vast verhouding waarin stikstof en
fosfaat in de mest voorkomen. En dat bijvoorbeeld 170 kg. stikstof is. dan vindt ik het ook prima. En dat is een
verhaal wat wel te verkopen is in Brussel. Dan moet wel uil onderzoek blijken dal die verhouding bestaat. En
dat onderzoek is er nog niet, er zijn wel wat aanwijzingen, maar de verhouding is wisselend, dacht ik. Maar, zo
ver zijn wij helemaal nog niet dat wij kunnen aantonen en dat is al de grens. De mineralenboekhouding staat
qua structuur er zo ver van af, dat ik gisteren aan een betrokken jurist heb gevraagd, van komt nitraat wel
eigenlijk in de mineralenboekhouding voor. Dat is nog de vraag en op welke wijze gaan ze dat verplichten. En
een mineralenboekhouding is nog niet echt verplicht, nu het ernaar uitziet, dat het facultatief is. Dan heb je
weer niet voor iedereen vastgelegd datje bij mest die nitraat norm moet halen. Omdat het acrobatiek is zou je
er iets ander naast moeten hebben. Als daarnaast er niet een bepaalde stikstofpost wordt opgenomen in de
mineralenboekhouding, dan heb je eigenlijk geen inzicht in nitraat en dan weetje ook niet of de Richtlijn goed
is uitgevoerd.
5.

Is de richtlijn onderschat?

Ik denk dat de Richtlijn onderschat is. Een aantal jaren geleden was het nog helemaal niet zo doorgedrongen,
werd er eigenlijk niets aan EG-recht gedaan. Bij VROM en bij LNV waren ze daar nog niet aan toe, het klinkt
wel gek omdat we nu elke dag met het EG-recht bezig zijn. De medewerkers hadden het EG-recht erbij in hun
pakket en er werden vijfjaar geleden nog geen cursussen gevolgd. Later toen de ingebrekestelling binnen
kwamen, werd er aangedrongen dat er meer moest gebeuren. Het kreeg meer prioriteit en er werden cursussen
gegeven. De Minister wilde ook een overzicht hebben van welke EG-Richtlijnen ze moesten uitvoeren en hoe
staat het daarmee. Er zijn afspraken in de Ministerraad gemaakt. Dus ik denk dat er in der tijd onderschat is
wat het betekende om akkoord te gaan met de Richtlijn.
Op het moment dat ik die Richtlijn binnen kreeg was hij nog niet helemaal vastgesteld. Toen ben ik ermee naar
de directeur gegaan, dat mij oog was gevallen op een Richtlijn die in een of andere rondzendmap zat. Ik
attendeerde op het feit dat deze Richtlijn het gehele mestbeleid op de schop gooit. Ik had er nog niet eerder van
gehoord en vroeg mij af of iemand anders het deed, het is een zo belangrijke Richtlijn dat ik mij niet kan
voorstellen dat wij daar niet bij betrokken zijn. Is er kritisch bekeken wat dit betekend voor de Nederlandse
wetgeving. Toen bleek dat niemand anders ooit van de Richtlijn gehoord had.
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Ik kon mij ook niet voorstellen dat Nederland ermee akkoord ging. maar liet is toen wel gebeurd. Er was niet
gekeken naar uitvluchten en wat het juridisch betekend wal je in de wet moet veranderen. Omdat wij er niet bij
betrokken waren is er ook niet over gedacht. Later heb ik wel begrepen dat VROM dacht, wij hebben het al zo
moeilijk om die mestregelgeving erdoor te krijgen. Zoals evenwichtsbemesting en scherpere gebruiksnormen,
dat het altijd goed is als je een duwtje in de rug krijgt uit Brussel.
6.

Wat moet op dit moment met de Richtlijn gebeuren'?

In de werkgroep heb ik er ook op aangedrongen om nu in de IN. waarin de hoofdpeilers van het mestbeleid
voor de komende jaren wordt uiteengezet. In de hoofddoelstellingen moet de nitraatrichtlijn erbij, want het is
wel een hard gegeven. Een van de hoofdpeilers is dat de Richtlijn goed wordt uitgevoerd. Het komt in de NDF
helemaal niet voor.
Ik verwacht dat er in de IN een apart hoofdstuk komt over de nitraatrichtlijn. De doelstelling voor de werkgroep
is om de Tweede Kamer eerst te informeren dat die Richtlijn er is en dat die officieel op het programma wordt
gezet. Het als een hoofdpeiler in het mestbeleid te schuiven en de Kamer ook te informeren wat we eigenlijk
wel hebben uitgevoerd. In feite alles wat we moesten doen hebben wij gedaan, maar er zal toch voor de Code
Goede Landbouwpraktijk een ingebrekestelling komen. Omdat de methode van monitoring niet is opgenomen.
Het gebeurt wel, maar je moet het wettelijk vast leggen. Daar kun je over discussiëren want er staat in de
Richtlijn dat er moet worden gemeten en dat doen we dus. De gegevens moeten dan aan Brussel worden
verstrekt en dat kan zo gebeuren. Dat er een monitoring plaats moet vinden staat ook in een aantal andere
Richtlijnen en het is dan ook meer een algemeen punt. Of je onderscheid kunt maken tussen verplichtingen die
uit de Richtlijn voort vloeien en die je in wetgeving moet om zetten. Als dat tot de burgers is gericht of
organisaties van de overheid betreft en dat soort dingen, dan wel. Maar als het gaat om feitelijke taken waar je
aan moet voldoen, moetje dat ook weer in de wet moet vastleggen datje dat moet doen. Of kan je gewoon
zeggen ik voer de taken uit en als de Richtlijn er wat over zegt dan doe ik het overeenkomstig de Richtlijn. Als
er uitvoeringsregelingen nodig zijn dan doen wij dat alsnog. Tot nog toe hebben wij eraan voldaan en dat moet
de Kamer dus weten. Volgens mij heeft de Kamer al bij al nog heel weinig over de nitraatrichtlijn gehoord,
zoals de Code voor goede landbouwpraktijken en de aanwijzing van Nederland als kwetsbaar gebied. Nou moet
de Tweede Kamer ook weten dat er een aktieprogramma aan het eind van dit jaar moet worden vastgesteld. Dat
het waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Dat er naast het Nederlandse mestbeleid ook nitraatnormen zijn en
dat Nederland van plan is en beroep te doen op de uitzonderingspositie voor grasland, zodat je daar een hogere
norm kan hanteren. Dat soort informatie zou de Kamer nu wel moeten krijgen. Ik denk dat het voor onszelf
heel verstandig is dat te doen, anders gaat de Kamer zeggen, waarom hebben wij dit niet eerder geweten. Tal
van keren hebben wij de visie op het mestbeleid gehad en daarin kwam het nooit voor. Uiteindelijk als er
ingebrekestelling gaan komen dan is er het risico dat er vanuit Brussel gedicteerd gaat worden hoe het
Nederlandse mestbeleid vorm moet krijgen.
7.

Hoe zwaar is een ingebrekestelling?

Het is politiek een heel slecht signaal. Volgens het EG-recht ben je verplicht om een Richtlijn uit te voeren, het
Europese Hof kan je daarvoor veroordelen. Dat het afdwingen gebeurt is een stuk moeilijker, de EG kan niet
zorgen dat het gebeurt. Maar er wordt wel steeds meer gebruik gemaakt van boetes en schadevergoedingen en
de Overheid aansprakelijk stellen voor alle gevolgen. Ik kan bij deze Richtlijn heel moeilijk zeggen wat
daarvan de gevolgen zijn. Maar je loopt wel grote politieke schade op De Nederlandse landbouw staat toch al
heel erg onder druk en dat kun je dus niet gebruiken. In het Europese landbouwbeleid wijst Nederland meestal
op tekortkomingen van andere lidstaten, zoals Italië met de melk en de ham. Nu heeft Nederland zelf een
probleem. Als door een ingebrekestelling de druk wordt opgevoerd /al er vanuit het Kabinet of de Kamer
sterke behoefte zijn om aan de Richtlijn te voldoen. Als je dal op dat moment geforceerd moet doordrukken,
dan heb je nu eerst jarenlang overleg met iedereen, maar dan gaat het allemaal heel erg anders en is er geen
inspraak over mogelijk. Het licht nu al vast dus je kunt beter nu over de uitvoering van de Richtlijn nadenken.
Niet alleen de Kamer maar ook de doelgroepen zijn niet geïnformeerd over de Richtlijn.
Op een gegeven moment wordt je door Brussel politiek gedwongen om de Richtlijn uit te voeren.
8.

Wat zijn de gevolgen voor de sector bij implementatie van de nitraatrichtlijn?

Ik kan niet helemaal overzien wat de gevolgen zijn van die stikstofnorm voor de Nederlandse landbouw maar
ik stel mij wel voor dat zij een stuk strenger zijn. Als je dal in één klap moet invoeren en de rek is al niet zo
groot, het moet al stapsgewijs. Dan is het in feite een koude sanering en als je dan nog een keertje aankomt met
je uitzondering voor grasland. Dan is dat ook niet geloofwaardig.
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Een uitzondering wordt alleen toegestaan als de andere lidstaten ermee instemmen. Als je dan nog politieke
steun moet gaan mobiliseren dan ben je veel te laat. Misschien dat de landbouw überhaupt op steeds minder
steun in de samenleving kan rekenen, dus de wens om aan internationale verplichtingen te voldoen kan wel
eens zwaarder wegen dan het allemaal precies op een gouden schaaltje afwegen hoe je het moet traceren in
Nederland. Dat is het risico als je nu niet nadenkt hoe je dat wilt doen en de gevolgen niet in kaart brengt, zoals
voor de uitzonderingspositie op grasland. Dan ga je straks achter de feiten aan lopen.
Met het aktieprogramma zijn we dan weliswaar te laat. maar andere lidstaten lopen nu al achter, dus ik denk
als wij daar een halfjaar te laat mee zijn, desnoods eenjaar, dan zegen we het zit en de pen en het komt eraan.
Dan kun je nog wel buiten het gezichtsveld blijven in Brussel, ook al let Brussel wel goed op ons. Nederland
heeft ook hoge verwachtingen geschapen door heel Nederland als kwetsbare zone aan te wijzen en een
ambitieuze code goede landbouwpraktijken op te stellen.
Terwijl in de Richtlijn staat, dat alles wat in de code staat moetje ook uitvoeren in het eerste aktieprogramma.
Je moet het omzetten in regelgeving, je kunt dan wel zeggen dat niet alles zich leent om het om te zetten in
regelgeving, maar wij hebben niet aangegeven van dit is ter informatie en dit is wetgeving. Misschien zijn ze
erin gezet omdat we het te goed willen doen om aan te geven dat wij in Nederland een milieu verantwoorde
bedrijfsvoering hebben.
9.

Is de mineralenboekhouding een geschikt middel voor implementatie van de Richtlijn?

De mineralenboekhouding is geen geschikt middel om te voldoen aan de nitraatrichtlijn, ten eerste is het
systeem facultatief en dat is een slecht systeem als je een Richtlijn moet uitvoeren. Ten tweede is het maar de
vraag of er nitraat in voor komt. Het is goed mogelijk dat nitraat er helemaal niel in komt. Dan heeft het voor
de Richtlijn helemaal geen betekenis. Dan wordt je ook volstrekt ongeloofwaardig als je met dat verhaal in
Brussel aan komt. Uit eerdere gesprekken blijkt dal de Commissie de mineralenboekhouding wel interessant
vindt maar is sceptisch op de punten van handhaafbaarheid en controleerbaarheid. Maar, de Commissie is
gewoon van mening dat de Richtlijn moet worden uitgevoerd en de mineralenboekhouding vinden zij gewoon
interessant om daar kennis van te nemen, maar meer ook niet
10.

Wat zal er in de nabije toekomst gebeuren met de nitraairichtlijn?

Het is lange tijd zo geweest dat Richard Donker een monopolie had op alle contacten met Brussel, niet dat hij
daar een roepende in de woestijn was, want hij heeft wel geprobeerd om daar aandacht voor te krijgen. Het is
gewoon niet gelukt. Er is ook pas heel laat aandacht voor gekomen Ik denk dat hel ook zo in POM gaat, dat
men pas laat wat met de Richtlijn gaat doen. Dat men ook kijkt wat de EG wil. In de IN is er geen tijd
ingeruimd voor de nitraatrichtlijn.
Zolang het niet over de stikstofnorm gaat hebben wij met de nitraatrichtlijn nog niet zo'n probleem. Er zitten
een aantal dingen bij zoals het uitrijden van mest op bevroren grond. Deze moeten worden opgenomen in de
Nederlandse wetgeving. Een grote lijnen is dit al gedaan in het Besluit Dierlijke Meststoffen. De insteek van de
werkgroep moet dan ook zijn om de verplichtingen waar we wel aan kunnen voldoen in te voeren. Op die
manier kunnen wij een beetje uit het gezichtsveld van Brussel blijven. Dan zitten wij op een goede koers en
hebben de lidstaten die daar nog niet aan hebben voldaan achter ons gelaten Alle andere verplichtingen vanuit
het eerste aktieprogramma zouden eigenlijk geen probleem moeten zijn. Het uitrijden van mest op bevroren
grond en het zorgen voor voldoende opslagruimte voor mest hoeft geen problemen te geven. Want je moet
voldoende opslag hebben voor mest die op het bedrijf aanwezig is. maar voor alles wat er geproduceerd wordt.
Als je zo goed als mogelijk aan de Richtlijn voldoet ontstaat er meer ruimte voor het moeilijke punt van de
stikstofnorm. Van die normstelling hebben wij gezegd dal die aan hel eind van de periode moet ingaan, als je
de Richtlijn leest lijkt mij dal volstrekt logisch.
Gaandeweg ben ik gaan twijfelen in het perspectief van andere Richtlijnen. In de Commissie wordt er anders
over gedacht, zij willen de norm invoeren aan het begin van het eerste aktieprogramma. Het zou kunnen zijn
dat de Commissie gelijk heeft. Maar het is de vraag of je de Richtlijn zo letterlijk moet nemen. Als je de tekst
van de Richtlijn leest, dan zegje het moet aan het einde van de periode
De steun van andere lidstaten voor de Nederlandse aanpak valt moeilijk in te schatten. Al die landen hebben
elk afzonderlijk een ander belang.
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Kan Nederland een uitzondering krijgen op de Richtlijn?

Volgens mij niet. Als je een uitzonderingspositie had willen hebben dan had je dat bij het maken van de
Richtlijn moeten opnemen. In de Richtlijn of in een verklaring die daar bij zit. Het roepen de Richtlijn staat ter
discussie of zelf beroep om de Richtlijn te gaan veranderen, dal sluit je nog niet van de verplichting om de
Richtlijn uit te voeren.
12.

Hoe zijn de contacten tussen LNV en VROM ?

De POM stuurt onderdelen van VROM en LNV aan. Ik ben een tijdje bij LNV gedetacheerd geweest om te
kijken of één ambtenaar voor twee ministeries werkzaam kan zijn. Omdat ze gewoon capaciteitsgebrek
hadden. Men dacht dan moeten wij niet steeds dubbel een jurist van VROM en LNV inzetten.
Als het beleid binnen POM is uitgekristalliseerd moet hel gewoon worden uitgevoerd. Dan moet het gewoon
door iemand worden gedaan. Dit is ook een gedachte van POM. Ik /it dus voor zowel voor LNV als voor POM
om de juridische kant binnen de werkgroep nitraatrichtlijn, maar ook namens de milieupoot. Ik koppel het dus
terug met milieu en juridische zaken van landbouw.
Bij VROM is duidelijk datje moet kijken naar wat de doelgroep kan en je moet het dus niet door de strot
duwen. Je moet het goed afstemmen op je draagvlak. LNV weet ook datje hel milieu niet meer kunt
wegschuiven. Dat het milieu belang geïntegreerd moet worden in de sector. Je kunt dus als VROM niet
eenzijdig blij zijn dat er een strenger milieubeleid uit de Richtlijn naar voren komt. Het is natuurlijk wel een
drukmiddel, maar het is wel van belang hoe je dat invoert.

Interview met R. Dirkzwager, Milieu Kwaliteit en gezondheid (MKG)/LNV, 23 maart 1995
Profiel: - ervaring in het onderhandelingsproces in Brussel
- betrokken bij de totstandkoming van de nitraatrichtlijn
- zit in de delegatie van de Milieuraad namens landbouw
1.

Geef een beschrijving van het onderhandelingsproces voorafgaande aan de totstandkoming van de
Europese nitraatrichtlijn?

De Commissie wordt nog weieens beïnvloed door bepaalde stromingen die er zijn. Het is zo dat lidstaten er in
slagen op plaatsen van bepaalde ambtenaren bij de Commissie. Om daarmee ook een bepaalde invloed te
hebben. Zo is het in feite ook met de nitraatrichtlijn geweest, waar in feite bij de nitraalrichtlijn over praten is
Deense regelgeving. Bij DG XI zit de heer Henningsen een Deen en was in der tijd ook al DG.
lb.

Is het ontwerp van de richtlijn in der tijd door Denemarken ingebracht bij Henningsen?

Dat speelt zich af achter gesloten deuren, dat zijn dingen waarnaar je kunt gissen. Ik heb wel wat in de
wandelgangen gehoord, maar je kunt daar niet uit opmaken dat het zo is gebeurt.
Het uitgangspunt is dus de Deense regelgeving. Het was ook zo dal er een keuze systeem in het leven is
geroepen, waarbij het om ging om het aantal dieren per hectare. Door de Commissie zijn in der tijd een aantal
berekeningen gemaakt, waarbij werd uitgegaan van een maximum aantal dieren per hectare, datje op die 170
kwam. Toen is er een alleraardigste discussie losgebrand. Nederland heeft altijd gezegd, en dat vonden ook
andere landen, van Commissie maak deze berekeningen maar hard Er is sprake van verschillende geografische
omstandigheden binnen de Gemeenschap, zoals klimaat en neerslag, dal zijn allemaal factoren die van invloed
zijn. Aan de Commissie hebben wij ook altijd om een toelichting gevraagd, een toelichtende nota, op basis
waarvan de Commissie kan boekstaven dat dit het heilige uitgangspunt is. De Commissie heeft dit toegezegd,
maar het is er nooit gekomen.
Ik ben aangetreden op het moment dat de richtlijn werd aangeboden aan de Raad ter behandeling. Hoe de
voorbereiding in de Commissie is geweest weet ik niet precies. Maar als er deskundigen overleg heeft
plaatsgevonden met ambtenaren van de lidstaten, dat is tegenwoordig een normale procedure om in overleg te
treden met ambtenaren van de lidstaten. Het kan zijn dat hel in die tijd niet gebeurt is. De Commissie heeft
geen plicht om dat te doen. Het Verdrag spreekt zich daar niet over uil.
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De Commissie heeft gewoon het initiatiefrecht. Daar hebben ze toen gewoon gebruik van gemaakt. En die
Richtlijn is toen aan de Raad verstuurt.
2.

Was er veel steun binnen de Raad voor het voorstel?

Dat verschilde nogal. Een anekdote: De Grieken snapte er helemaal niets van. ze hielden een verhaal dat ze te
weinig dieren in huis hadden om aan de 170 kg nitraat te komen. Dat bracht binnen de Raad grote hilariteit
met zich mee. Dit geeft wel een beetje aan hoe de verhoudingen liggen.
Die norm van 170 voor wie was dat nu een probleem. Niet voor de Denen, het was toch hun regelgeving. In
ieder geval toen, je ziet nu dat de intensieve veehouderij zich in Denemarken ook steeds meer uitbreid. Maar,
de problemen zaten bij de Duitsers en de Belgen. De Britten hebben altijd ontkend dat zij überhaupt een
probleem hebben en hadden en dat doen ze nog steeds. Nederland was eigenlijk de grootste voorvechter aan die
normen te tornen, waarbij wij ook nog een punt hadden in die tijd intern. Er was weliswaar een intensief
overleg om dit goed te begeleiden, Directie VZ, JWZ en natuur in die tijd. En daarnaast was er een
interdepartementaal overleg met VROM en V&W en LNV. Wat hadden op dal moment ook nog al wat
probleempje met VROM. Omdat VROM, toen er nog geen POM en PMT was. geen onvoorwaardelijke steun
toezegde aan het landbouwstandpunt. De gedachte was, laten wij met het mestbeleid wat gaan doen. In die tijd
hadden wij nogal wat probleempjes. Dus ook interdepartementaal. Bepaalde zaken hebben wij ook heel
duidelijk moeten uitleggen in de Ministerraad, daar kwamen wij niet meer uil op ambtelijk niveau.
In Brussel hebben wij ons toen bijzonder ingespannen om veel meer uit te gaan van een echte kaderrichtlijn.
Waarbij je zegt het gaat om waterkwaliteit en hoe je dat wilt bereiken dal moet je aan de lidstaten overlaten.
Niet met een strakke normering, zoals die nu in de richtlijn. We hebben wel delen van die kader gedachte
binnengehaald. Want de oorspronkelijke gedachte was nog strakker in de leer We hebben best wel bepaalde
dingen naar ons toegekregen. Maar niet het gene wat ons volledig voor ogen stond. Omdat je toch wel praat
over een specifiek Nederlandse situatie.
Bepaalde voorzitterschappen hebben het gewoon opzij gelegd. In totaal heeft het twee jaar in het raadscircuit
gezeten. Het Italiaanse voorzitterschap heeft een compromis voorstel op tafel gelegd waarvan wij zeiden, dat is
prima. Daar konden wij heel goed mee uit de voeten. Toen kwam hei volgende voorzitterschap en die
schoffelde het Italiaanse voorstel onder tafel. Omdat er toen weer ander belangen aan de orde waren. De
wetgeving is een politieke besluitvorming. Dus het kan zijn als een ander land de voorzittershamer over neemt
dat er een duidelijke andere tendens ontstaat. Dus het eerste compromisvoorstel voor ons heel slecht waren, een
op en neer gaande lijn.
De nitraatrichtlijn is aan de orde geweest in de landbouwraad. Dit is gebeurt onder Frans voorzitterschap. De
ministers van landbouw hebben gezegd, dit is een hele belangrijke richtlijn. Moeten wij nou toch niet eens een
keer eens nader over de richtlijn praten. Toen heeft de milieu minister van Frankrijk, die heeft een groep bij
elkaar gehaald. Bestaande uit nationale experts en heeft gevraagd waar er nou precies problemen mee zijn. Hij
was er echter zelf deze dag niet. Er is die dag wat heen en weer gepraat en er is een rapportage gekomen. Dat is
in de milieu raad gebracht. Die vonden het erg interessant en hebben het voor de rest voor kennisgeving
aangenomen. Het is dan ook niet meer dan een signaal geweest vanuil de landbouwhoek.
Er is een misverstand aangaande het onder de aandacht brengen van het Nederlandse standpunt in Brussel. Je
moet dit heel goed doseren. Je kunt wel zeggen tegen de lidstaten en de Commissie, we hebben een probleem.
Maar dan zullen zij heel snel zeggen, dan moetje daar wat aan doen. je kunt ons niet verantwoordelijk stellen
voor jullie probleem. De Commissie zegt, jullie hebben vier jaar de tijd om de richtlijn te implementeren. Dat
wij dat niet hebben gedaan is de nationale verantwoordelijkheid.
Misschien moet ik nog even terug komen op de besluitvorming in de Raad zelf. Voor Nederland was het erg
moeilijk, er was een duidelijk instructie vastgesteld in de Ministerraad. Alders was voorzitter van de
Nederlandse delegatie, toen dit punt aan de orde kwam is er ook heel duidelijk door Alders neergezet, dat het
voor ons een problematische richtlijn is. Vervolgens is door het voorzitterschap, zoals gangbaar, een parallelle
werkgroep ingesteld, tijdens de Raad. Dit betekend dat alle delegaties dan afgevaardigden hebben, die aan de
slag gaan met de door het voorzitterschap gesignaleerde knelpunten Ze hebben het mandaat om op ambtelijk
niveau naar oplossingen te zoeken. Het uitgangspunt wat toen in het voorliggende uitgangspunt was, de norm
170. Dat verhaal lag voor in de parallelle werkgroep. Een aantal landen vonden toch dat die 170 norm een punt
was. Toen heeft de Commissie gezegd als compromis voorstel, en dat was hel uiterste, de 210 norm. Ten
tweede de demogatie die in de richtlijn zit. Datje boven de norm in hel eerste actieprogramma mag gaan, mits
je kan aantonen datje een beroepen kan doen op een uitzondering
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Daarmee hadden wij iets bereikt. Dat is 's nachts allemaal gebeurt Daar is geen besluit over genomen. Het was
het voorliggende compromisvoorstel van het voorzitterschap, 's Morgens hebben wij contact op genomen met
het Ministerie, want mijn baas was er toen ook bij Dhr. Meulnian. Via VZ contact opgenomen met DG van der
Lely en die heeft contact opgenomen met Bukman in de Ministerraad. Op basis ook van de berekening die heel
snel is gemaakt, wat betekend dit voorstel voor het huidige beleid De gegevens zijn doorgegeven aan Bukman.
Intussen hadden wij overleg met Alders en hebben toen gezegd, hel ligt nu voor aan onze minister. Je kunt niet
van ons verwachten dat wij een mandaat geven los van zijn oordcel
Alders heeft toen Bukman gebeld in de Ministerraad en vraag naar wat hij wil. Toen heeft Bukman gezegd dat
hij het politiek gezien niet kan verantwoorden dat Nederland in de milieu raad besluitvorming over de
nitraatrichtlijn zou tegenhouden. We waren op dat moment helemaal geïsoleerd. De mogelijkheid was toen om
tegen de richtlijn te stemmen. In die tijd, voor het Verdrag van Maastricht, was het mogelijk om met één
tegenstem de hele richtlijn tegen te houden. Nederland had de richtlijn kunnen tegen houden. Maar het was ook
een tijd, en dat was de geniale oplossing, van de mestverwerkende fabrieken. Er is door Nederland dan ook
geprobeerd om tegenwerking door de Commissie van de mestverwerking te voorkomen. Nederland dacht dan
ook met een goede mestverwerking aan de richtlijn te voldoen.
Er zijn met de Commissie ook afspraken gemaakt over steunverlening aan de mestfabrieken. De andere
lidstaten zijn akkoord gegaan met het compromis van de Commissie, het was algemeen bekend dat dit het
uiterste compromis was.
3.

Hoe verloopt het vervolg traject nadat de richtlijn was aangenomen'

Dan komt er een andere situatie, dan krijg je de fase van de implementatie. Dan wordt het behandeld door de
betreffende sector of dienst. Parallel loopt het instellen van het nilraatcomité. via een vaste procedure. In dit
comité zit iemand van de DL en van VROM en van V&W/RIZA. En dan weetje wat de verplichtingen zijn.
4.

Wat gebeurt er als de richtlijn niet op tijd wordt geïmplementeerd?

Het is voor Nederland wel van belang om de richtlijn goed te implementeren. Naast de ingebrekestelling is er
het gevaar dat wij de richtlijn verplicht moeten implementeren Na het Verdrag van Maastricht kan het Hof
veel meer, ze kunnen boetes opleggen. Dus het is niet meer naar hei Hof gaan en veroordeeld worden, er is een
gevaar van boetes of verplichte implementatie. Ik ben erg nieuw sgierig hoe ze hier mee om gaan. Zeker ook als
je kijkt naar de ontwikkelingen in Duitsland.
5.

Is er een verschil tussen de Landbouwraad en de Milieuraad0

De Milieuraad is een totaal andere Raad. Er wordt wel geduwd, maar de omvang van het duwen is heel anders.
Als de richtlijn ooit eens in de Milieuraad zou terug komen, als dat zou kunnen, dan verliest mevrouw de Boer
haar groene gezicht. Het zal heel wat overtuigingskracht koslen om haar zo ver te krijgen. Er zou dan een
voorstel moeten komen om de richtlijn te veranderen. Dit zullen de Duitsers niet leuk vinden, omdat zij de
richtlijn met veel moeite hebben geïmplementeerd. De Duitsers zullen op dat moment op hun achterste benen
staan en dat hebben wij eerder meegemaakt bij een richtlijn. Dat was bij een vernietiging van een richtlijn van
het Hof waarbij lidstaten al wel de richtlijn hadden geïmplementeerd En wat krijg je dan dat de goede en de
kwade tegenover elkaar komen te staan. De kwade vinden het natuurlijk prima dat de richtlijn wordt veranderd,
maar niet degene die al geïmplementeerd hebben. Het agrarisch bedrijfsleven in Duitsland kan naar de rechter
om daar de Staat aan te klagen voor het verkeerd implementeren van de richtlijn. Als de Duitse Staat er voor
heeft gezorgd dat de agrarische sector schade heeft geleden, zullen zij deze moeten vergoeden. Dus Duitsland
zal mordicus tegen een wijzigen van de richtlijn zijn.
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Interview met C. Boeren, VNO/NCW, 10 april 1995
Profiel: - lobby coördinator VNO/NCW in Brussel
- permanent gedelegeerde bij UNICE.
1.

De lobby in Brussel is sinds 1985 sterk toegenomen, er werken naar schatting 10.000 lobbyisten in
Brussel. Hoe bouw je hierbinnen, als nieuw lobbyist, je netwerk op"7

Het VNO/NCW hebben een groot aantal secretarissen die allemaal een eigen beleidsdossier hebben, al die
secretarissen zijn verantwoordelijk voor de nationale dossiers en het internationale gedeelte van de dossiers.
Dat is uniek, wij hebben geen internationale afdeling. De lobby wordt gedaan door die secretarissen onder
verantwoordelijkheid van de directeur. Het is heel simpel.
lb.

Is dit een specifieke keuze geweest?

Dat is een heel bewuste keuze geweest eenjaar of vijf terug toen heeft men de internationale afdeling afgeschaft
en toen heeft men gewoon gezegd, het licht in eikaars verlengde hel nationale en het internationale en verder
het Europese beleid. Daar is het zo datje afhankelijk bent van de procesgang van een dossier degene bij de
nationale ambtenaren en de Europese Commissie, dan ga je naar het Europees Parlement, het ECS, de Raad
van Ministers de werkgroepen daarvan, dus het verschuift zich van Brussel naar steeds meer nationaal.
Terwijl, met name bij landbouw is dat heel duidelijk, de nationale ambtenaren eigenlijk al een beetje meekijken
over de schouder van wat de Commissie aan het doen is. Dus als je goede contacten hebt met hier de nationale
ambtenaren, ook met de ambtenaren die in Brussel in de werkgroepen zitten, de expertgroepen, de werkgroepen
en de raadsgroepen zitten. Dan volg je het gehele traject. Daarnaast zijn wij als VNO/NCW lid van een
Europese organisatie, UNICE genaamd. Onze Brusselse lobby doen wij via UNICE. zij zijn ontzettend sterk
naar de Europese Commissie. En naar mate het meer naar de Raad toegaat wordt het toch meer een nationaal,
intergouvermenteel gebeuren. Dus UNICE kan ook weer niet zonder, op een bepaalde fase steun te vragen aan
de nationale federatie. Dat hele proces wordt door de secretarissen hier gemaakt.
Ik coördineer. Ik moet zorgen dat alle secretarissen, voor zover zij de informatie niet krijgen van Ministeries of
van andere organen, dus met name heel vroegtijdige informatie, dat ik die in een zo vroeg mogelijk stadium
geef. Dus met name over actualiteiten aan de ene kant van waar de Europese Commissie mee bezig is, maar
tegelijkertijd kunnen zij bij ons terecht voor de voortgang wal betreft het Europees Parlement. In het ESC
hebben wij zelf mensen zitten, dus daar hoefik niets aan te doen. En voor de Raad van Ministers hoefik ook
niets te doen. Wij zitten voornamelijk in het begintraject. informatie toeleveren, dat doen wij vanuit Brussel.
Maar, wat dat betreft coördineer ik de informatie. Dit is maar de helft van onze werkzaamheden. Wij zorgen
dat mensen die in Brussel met beleid bezig zijn, Commissie ambtenaren als ook Europarlementariërs.
Nederlanders. Dat wij die gevraagd of ongevraagd van informatie voorzien. Dus wij zijn eigenlijk een scharnier
tussen informatie geven hier aan de achterban en de achterban oproepen, van jullie moeten dit voor de lobby
doen. Dat kan een gesprek of een notitie toeleveren zijn. Wij zijn cen triggcr organisatie
2.

Op welke beleidsterreinen bent u werkzaam?

Inhoudelijk kunnen wij dat niet, dat doen de secretarissen, die coördineren alle terreinen.
3.

Is er een verschil in de manier van lobbyen, per beleidsterrein0

Lobby is gewoon lobby, het gaat erom datje er in het begin bij beul Sommige dossiers zijn technischer van
aard, maar een algemene regel is naarmate je meer technische informatie levert wordt die eerder
overgenomem. Naar mate je meer politieke informatie geeft, wordt die eerder vermorzeld in het politieke
geweld. Iedereen is blij met technische informatie. Dat is gewone wijze raad en die neemt men graag over.
Maar bij politieke dossiers is dat wat moeilijker.
Als het nodig is wordt er echt gelobbyd en dan zeggen wij jullie moeten een gesprek voeren. Ik geef een
voorbeeld.
Men is binnen de Europese Commissie aan denken over ontwikkelingssamenwerking na het jaar 2000. Daar
hebben wij hier ideeën over. Daar wordt voor gezorgd dat zo'n man die ontwikkelingsamenwerking doet en die
ambtenaar die in een denktankje zit en die gaan dan van gedachte wisselen. Dat is een voorbeeld van iets
helemaal in de beginfase.
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Hoe effectief is het middel lobby in een later stadium?

Je moet van het begin af aan overal bij zijn. In de latere fase kun je bijsturen, maar dan kun je niet echt meer
lobbyen. Je moet nooit zeggen dat iets niet kan, maar onze opvatting is datje er van het begin af bij moet zijn.
Dan loopt het nog weieens fout, zoals de wet op de Ondernemingsraad.
Voor de totstandkoming van de interne markt was het in Brussel een stuk rustiger. En nu wordt het weer rustig,
alhoewel er is een dynamiek op gang gezet, die zijn eigen regelgeving en beleid wel zal blijven houden. Er
waren vroeger gewoon veel minder onderwerpen.
lobby is en kwestie van een strategie hebben en zelf een goede informatie voorziening hebben. Goed op de
hoogte zijn wat er speelt en op het juiste moment met de goede informatie komen.
Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel
5.

Hoe kijkt u aan tegen de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel?

Dat is voor ons één van de kanalen, wij geven de PV informatie. Wij zorgen voor gesprekken tussen
secretarissen hier en de PV over schillende onderwerpen. De man die hier landbouw doet. die wij niet hebben,
heeft contacten hier met het Ministerie, maar heeft ook contacten met de landbouwman op de PV.
6.

Hoe open staat een Commissie ambtenaar voor lobby? Wat is de positie van de Nederlandse
Commissie ambtenaren? Zijn deze makkelijker te belobbyen. dan ambtenaren uit ander lidstaten?

Wij opereren in het kader van de UNICE, dus wij geven nooit informatie over specifieke Nederlandse zaken.
De Commissie ambtenaren moeten ook wat opschrijven. En dan is het altijd handig om een probleemstelling in
het kort te hebben. Om ideeën te hebben, niet om die klakkeloos over te schrijven. Wij hopen dat hij het beleid
over neemt.
Het is heel eenvoudig om contacten te krijgen met de Commissie ambtenaren. Je moet zorgen datje binnen elk
DG een paar goede kennissen hebt, misschien zelfs vrienden, leeftijdgenoten. Wat de Commissie van plan is
weetje allemaal, dat staat in de werkplannen. Dan ga je af en toe na of zij al begonnen zijn. Je zoekt in
belangrijke mate via de Nederlandse ambtenaren die daar werken. Dat zijn je ingangen, die leer je kennen. Als
je er een paar kent kom je er vanzelf achter. En je hoort ook een heleboel waar ze mee bezig zijn. En dat
hebben de andere federaties met hun ambtenaren. Er is een uitwisseling, dit geldt met name voor hetgeen waar
de Commissie mee bezig is. Maar er wordt hier ook heel vaak gevraagd, kunnen jullie niet eens uitzoeken waar
de commissie mee bezig is. Dan moetje iemand hebben die in het netwerk zit en bereid is daar iets over te
vertellen. Wij kunnen lang niet alles coveren, maar samen met de andere landen lukt het wel.
Wij gebruiken de Nederlanders als ingang en dan praten wij verder met de desbetreffende ambtenaar. De
Nederlandse Commissie ambtenaren zijn bereid om je te helpen, allemaal van hoog lot laag.
7.

Hoe zijn de contacten met het Kabinet van Hans van der Broek? Zijn deze contacten handig om via
een omweg de Commissie te beïnvloeden?

Net zo goed als de contacten met het Kabinet van Hans van der Broek. Het is geen ingang naar de Commissie
toe, want dan ben je te laat.
Het Kabinet besluit over nota's wanneer ze Europees afgerond zijn of leggen er de laatste hand aan. Sommige
dossiers zwerven één of twee jaar binnen de diensten.
8.

Heeft u in het verleden te maken gehad met de opzet van een lobby waarbij de richtlijn in werking is
gesteld?

Een voorbeeld is het Btw-tarief voor schoenmakers, dat is een berucht voorbeeld waar een bedrijfstak helemaal
niet in de gaten had, dal het herstellen van schoenen onder een hoger Btw-tarief valt. Dan zie je dat er aan alle
kanten aan de bel getrokken wordt door de bedrijfstak, bij Europarlementariërs, bij de Commissie. Dan zij je
wel dat het om een hele andere reden is uitgesteld, dus het licht nu nog open.
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Maar ze waren eigenlijk te laat. In het ene geval kun je nog wel bijsturen en in het andere geval niet, maar dat
is in Nederland precies hetzelfde. In wezen proberen wij ervoor te zorgen dat het niet voorkomt. Echter er zijn
niet zoveel bedrijfstakken die te laat zijn. Op dit moment is het bedrijfsleven, de achterban, op de hoogte wat er
in Brussel gebeurt.
Twee keer per jaar maken wij een grote nota, waarin ieder secretaris opschrijft, de Onderwerpen die gedurende
het komende voorzitterschap op de agenda staan van de Commissie. Raad en Parlement enz.. Zodat iedereen
kan zien wat er op dat moment gebeurt. Het is een managemcnttool en een informatievooziening naar het
publiek.
9.

De overheid missen toch nog regelmatig zaken0

Ja, departementen zitten in een zwakke positie om er achter te komen wat er precies bij de diensten van de
Commissie gebeurt. Wij hebben de ervaring datje in Brussel bij die ambtenaren die de dossiers hebben, daar
moetje rond lopen. De PV is nu systematischer bezig om dat in kaart te brengen. Zij houden nu ook strikter in
de gaten waar het Parlement mee bezig is. De PV was vroeger vooral gericht op het coördineren van de
werkzaamheden in de Raadswerkgroepen en het voorbereiden van de besluitvorming, dat ene stuk. De
Ministeries kunnen daarmee geweldig hun voordeel doen.
10.

Voert u een lobby aan de hand van een stappenplan0

Het stappenplan hebben wij in ons hoofd. Het is een kwestie van bijhouden waar een dossier ligt. Maar wat
belangrijker is, wie zetje in. Wanneer sturen wij de voorzitter naar de minister. Wanneer gaan wij met een
paar ondernemers naar een Commissaris. Ik noem steeds de secretarissen, maar er zijn ook nog directeuren en
voorzitters en die worden afhankelijk van het gewicht van het onderwerp ingezet. Dat loopt vanzelf. Op een
geven moment wanneer er een Ministerraad is in Brussel waar voor Nederland belangrijke zaken op de agenda
staan, dan is dat allemaal voorbereid. Dan is er wel een kans dat de voorzitter nog even naar de minister toe
gaat. Het wordt per geval bekeken of het moet en wanneer het moet
Neem het voorbeeld van de beschermingsconstructies. Nederland liccfl een belang bij
beschermingsconstructies, wij willen die zoals die er zijn behouden. Je kunt je voorstellen dat daar regelmatig
hoge Omes voor ingezet worden.
Die strategie wijkt eigenlijk niet af van wat wij nationaal doen. In Brussel is het gewoon zo dat het traject
anders is. De lobby's zijn wat dat betreft aangepast, maar de procedures zijn hetzelfde.
11.

Maakt u een evaluatie van een niet geslaagde lobby?

De Europese Ondernemingsraad is daar een voorbeeld van dit is een lobby die volkomen gereguleerd is en waar
het fout is gegaan. En waar het fout is gegaan is heel eenvoudig de beleidsmakers en de vakbeweging wilde
gewoon een Europese OR. Dan kun je lang en breed over praten maar dan lukt het niet. Hier waren de
voorzitter, mensen uit de ondernemingen op alle niveaus op de hoogte. Het is dus een continue evaluatie
geweest. Het wordt gewoon bijgehouden en een secretaris kan van elk van de dossiers de stand van zaken
aangeven. Het Europese is gewoon een onderdeel van het geheel Dit vereiste een cultuuromslag.

Interview met P. Vertegaal, Waterpakt, 11 april 1995
Profiel: beleidsmedewerker van de Waddenvereniging belast met het Waterpakt. dit is een
samenwerkingsverband van de natte milieu-organisaties: Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee, Stichting Werkgroep Noordzee, Vereniging lot Behoud van het Ijsselmeer. Het waterpakt
werkt samen met de Stichting Reinwater, Stichting Natuur & Milieu en het Wereld Natuur Fonds.
1.

Hoe krijgen jullie de informatie aangaande het beleid0

Inmiddels zitten wij via het landelijk project aardig in het project mineralenmanagement. niet als participant
natuurlijk. In de hele organisatie totstandkoming van de Integrale Notitie (IN) is heel veel aandacht besteed aan
het creëren van draagvlak buiten de beleidsministeries om.
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Eigenlijk is het zo dat de Stichting Natuur en Milieu (SNM). wat ons betreft, de meeste contacten heeft met het
hele beleidscircus. Formeel ook, er is een regiegroep in het kader van de voorbereiding van de IN en daar zit
SNM in namens het brede samenwerkingsverband. Binnen hei samenwerkingsverband is er ook een brede
uitwisseling, daar hebben wij vanuit het GIER-project nauwe contacten met degene bij SNM die in die
regiegroep zit. En wij hebben erg veel ad hoc afspraken met mensen in het gehele beleidscircus. Dat is meer
informeel. Formeel kun je noemen onze betrokkenheid bij de projectgroep verliesnórmen. Wij hebben er niet
aan deel genomen maar we behoren heel duidelijk tot de maatschappelijke context waarbinnen zij zullen
werken. Van tijd tot tijd vindt er overleg plaats met belangengroepen. Dan zitten wij gewoon tussen de
vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven, drinkwatcrwercid. Toevallig hebben wij vorige week een
bilateraal gesprek gehad op basis van de brief die wij samen met SNM en Stichting Reinwater aan van Aartsen
hebben gestuurd. Dat gaf aanleiding om eens wat meer tijd uit te trekken voor de onderwerpen die wij
aanboorde. En verder hebben wij traditioneel nog al goede contacten met de ambtenaren van Verkeer &
Waterstaat (V&W).
V&W participeert ook in het kader van de uitwerking van de derde fase. Langs die lijn komt ook het een en
ander binnen. Zeg maar passief krijgen wij het een en ander te horen en verder is het een kwestie van
regelmatig aan de telefoon hangen datje weet dat er iets aan zit te komen, wanneer komt het dan, kunnen wij
concepten inzien, wat zijn de hoofdlijnen enz..
2.

Hoe zijn de contacten met het lanbouwbedrijfsleven'.'

Wat ons betreft heeft dat weinig aandacht, uit principe niei. omdat gewoon de tijd onvoldoende is. Dat laten wij
binnen het samenwerkingsproject mest, van die dertig ander milieu-organisaties laten wij dat over aan een
ander project. Ik geloof dat ze zich lobby-project noemen, maar dat wordt getrokken door SNM. Die hebben
goed contact met allerlei delen uit het landbouwbedrijfsleven, zowel met de gevestigde orde daarbinnen, het
LTO, NJK en wat vroeger Intermediair was nu onderzoeksbureau voor landbouw en milieu. Wij communiceren
vaak via de projectgroep dan indirect met de organisaties. Aan de ander kant moeten wij ook de informatie uit
de milieuhoek halen, juist. Dat is een kwestie van contacten onderhouden met onderzoeksbureaus, het
Ministerie van VROM, V&W en vooral de onderzoeksinstituten die daar aan gelinieerd zijn zoals RIVM. Dat
zijn contacten die je toch zelf legt. Naar mate je ze actiever gebruikt denki men ook makkelijker aan je. Je
krijgt soms ook wel een iets per ongeluk.
3.

Dat is voornamelijk om de laatste gegevens te krijgen over de stand van het milieu?

Als het gaat over de beoordeling van de Deskstudie stikstof en fosfaat dan zorg je dat je de resultaten van de
meest recente onderzoeken in huis hebt. Daar zijn we zelf deskundig genoeg voor om dat te kunnen beoordelen.
4.

Wat vinden jullie van het huidige stikstof beleid?

Tegen de tijd dat het rapport derde fase mestbeleid in de kamer kwam toen hebben wij een rapport uitgebracht
over vermesting van de grote wateren. Waarin wij aan de ene kant een overzicht geven van de problematiek
zover deze relevant is voor natuur en milieu in de grote wateren en aan de andere kant een blik werpen op het
beleid wat toen in concept was. Het commentaar daar op vanuit het natuur en milieu belang. Er is een nadere
uitwerking geweest bij de deskstudie stikstof.
Daar hebben wij ons op geconcentreerd hoe die uitwerking plaats vindt en wat voor consequenties kan dat
hebben voor natuur en milieu. Daar achter zit of het mineralen aangiftesysteem wel of niet handhaafbaar is en
al die andere beleidsaspecten. Maar de eerste deskundige beoordeling zit hem in wat wordt de norm waar de
bedrijfsvoering van de individuele boer op getoetst gaat worden.
Vraag twee is wat voor instrumentarium wordt daar voor ingezet. Maar als eerste interesse is bij ons, waarop
wordt hij beoordeeld. Die visie hebben wij vastgelegd in een commentaar op de deskstudies. Samengevat zou je
het kunnen formuleren aan de hand van de erosie van de doelstelling evenwichtsbemesting in het jaar 2000. Op
het moment dat hij voor het eerste werd gelanceerd, dat is heel lang geleden. Wat men toen onder
even wichtbemesting verstond was een puur landbouwkundige definitie. Niet meer meststoffen het land op dan
watje er met de gewassen weer van af haalt. Je probeert gewoon te zorgen datje niets verliest en dat was
geweldig. Naar mate die doelstelling dichterbij komt merk je dat er meer gesteggeld gaat worden over hoe die
geïnterpreteerd gaat worden, je merkt dat in de notitie derde fase opeens aan de orde komt van er mag wel ietsje
meer op want sommige verliezen zijn onvermijdbaar, vanuil het idee dat zij praktisch onvermijdbaar zouden
zijn. Als het dan maar niet de milieu doelstellingen in gevaar brengi. dat klink nog steeds geweldig.
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Natuurlijk wij zijn ook realistisch je kan niet elke korrel binnen houden Als dan maar de doelstellingen
geformuleerd worden. Dan kom je op het moment dat de deskstudics verder worden uitgewerkt en blijkt er
opeens een ontzettende slag plaats gevonden te hebben tussen de onderzoekers uit de landbouweconomische
hoek en de onderzoekers uit de milieukundige hoek. Die dan naar gelang uit elkaar zijn gehouden om ieder
aparte hoofdstukken toe te kennen. Dat was voor een aantal mensen ook heel logisch om allebei de standpunten
helder te maken en dan weetje waar je moet over beslissen. Op zich is daar niets op tegen. Laat de landbouw
maar aangeven wat ze denken te moeten verliezen en laat de milieukundigen maar aangeven hoeveel verliezen
het milieu nog mag hebben. Dat is een ongelooflijk gat. bij fosfaat nog groter dan bij stikstof. Bij stikstof is het
gat ook groter dan wenselijk is. Daar zie je dan onze centrale visie van die was allemaal bedoeld om te komen
tot veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering, zodanig dat je kunt gaan spreken van een duurzame
landbouwpraktijk.
Op het moment dat je ziet dat degene die landbouwbelangen verwoorden gaan hangen aan het begrip
onvermijdbare verliezen en dus aan de ene kant van het spectrum van het gat gaan opstellen.
Dat is een status quo. als je de landbouwpraktijk niet veranderd, dan zul je verliezen wat er nu verloren wordt.
En dat is dan wel iets minder dan, wij hebben nu een landbouwkundig overschot, dat is wat de boeren zeggen
dat moeten wij verspillen om de vruchtbaarheid op peil te houden. En het is een stuk dumpen van meststoffen.
Dat ben je dan kwijt. Dat is in ieder geval het eerste resultaat van het mestbeleid dat die afvalkant
weggesaneerd wordt. Maar dan blijf je nog steeds een groot verlies overhouden, veel groter dan vanuit
milieukundig oogpunt acceptabel is. Wat wij ontzettend jammer vonden in de deskstudies is dat er niet
geprobeerd is om juist te zoeken naar die variabelen in de landbouwpraktijk waaraan je kan sleutelen zodat je
die verliezen kan minimaliseren zonder die verliezen, zonder produktieverlies. Er zitten nog ontzettend veel
mogelijkheden in met het werken van wintergewassen, bodembedekkers en rijenbemesting in plaats van brede
bemesting. Heel goed nadenken over wanneer en in welke porties meststoffen moeten worden toegediend. Wat
voor type gewas verbouwen op wat voor soort grond. Moetje niet zeggen wij gaan op zandgrond minder met
grasland werken of juist meer. Wat moeten wij met die maisteeh. Dal soort variabelen komen heel erg in
aanmerking om gewoon actief en bewuster mee om te gaan en op die manier het landbouwkundig verlies een
heel stuk kleiner te maken. Dan blijf je nog steeds zitten met het feit dat produktieverliezen worden beoordeeld
naar de marktwaarde van het produkt en de marktwaarde van de grondstoffen die nodig zijn. Hoe wordt er
geproduceerd op basis van het economisch optimum. En dat ligt scheef als je ziet wat de prijzen van
landbouwproducten hebben gedaan sinds de Tweede Wereld oorlog. Die zijn bijna in absolute guldens naar
beneden gegaan, maar in ieder geval gecorrigeerd met de inflatie zijn ze gigantisch gekelderd. Een gemiddelde
arbeider die vroeger een kwart van zijn inkomen aan of een derde van zijn inkomen aan voedsel uitgaf geeft nu
vijf procent van zijn inkomen aan voedsel. Als voedsel weer meer gewaardeerd zal worden, dan zou een boer
minder uit zijn hectare moeten stampen om een inkomen te krijgen. Dat soort gedachten ventileren wij in onze
reacties op het mestbeleid, dat wij duidelijk maken dal er wat moei gebeuren om het gat te overbruggen naar
een duurzamere landbouw. Maar ook een financieel instrumentarium voor ingezet moet worden, zodat het
produkt weer meer voor de boer opbrengt en waarin de milieukostcn worden verdisconteerd.
Je kan er nog hoopvol in zijn als je ziet hoe van Aartsen dal weet in te passen in zijn filosofie om de boeren te
prikkelen tot creatiever gedrag om betere kwaliteit te produceren. Om de vrije marktomstandigheden, dan zeg
ik weer die markt is niet vrij en die markt mag best vrij zijn als milieukosten dan ook maar worden
gewaardeerd op die markt. Dat is voorlopig niet zo. dus is er een overheidingrijpen nodig en moet er een
financieel instrumentarium worden ingezet. Dat is globaal hoe onze visie is op dit moment.
Dan komt het erop neer dat wij ons nu heel erg concentreren op steeds maar te communiceren, als je deze
normen gaat nemen en dit beleid gaat neerzetten zijn dit de gevolgen voor het milieu, watje uit die brief kan
lezen naar van Aartsen is dat wij het heel raar vinden dal er een soort sfeer hing van tot voor kort, en in
sommige delen van het gehele werkveld nog steeds, alsof evemvichisbemesiing een evenwicht is tussen
landbouwbelangen en milieubelangen. Alsof je een willekeurig compromis kunt maken. Maar, wij hebben al
een heleboel milieudoelstellingen die vast liggen.
Die zullen gewoon gehaald moeten worden in de jaren waar ze voor staan. Dan ben je er nog niet, ik denk dat
dit een beetje de nieuwe lijn gaat worden. Eindnormen voor mineralenverliezen durft men nog niet vast te
stellen, dat komt in het jaar 2000 wel om die normen vast te stellen. En ik zie vooral binnen de projectgroep
verliesnormen heel erg kijkt naar de milieudoelstellingen die gelden voor hel jaar 2000. Proberen die als
maatstaf te gebruiken voor die voorlopige normen.
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Binnen VROM en LNV wordt nagedacht over aanvullend stikstofbeleid. Buiten het instrumentarium waar de
derde fase mestbeleid inhangt. dan wordt er toch gedacht aan regionale aanpak, het werken met het onbemest
houden van waterranden en slootkanten, inzetten van de WVO. apart beleid voor de ergst fosfaat verzadigde
gronden. Als je dat niet doet dan zul je er ook niet komen. Wij ventileren voortdurend richting het beleid datje
rekening moet houden met naijl effecten.
5.

Met welk soort instrumentarium willen jullie de norm gaan invullen'? En hoe staan jullie
tegenover de mineralenboekhouding?

In principe is de mineralenboekhouding geweldig op zich. Aan de vervuiler, de individuele boeren, maak je op
een heel directe manier duidelijk van wat ze aan het doen zijn. En uitgaande van de visie datje zou willen dat
de economische en ecologische belangen samenvallen. Is het voor toch ook niet aantrekkelijk om meer te
verspillen dan hij wil verspillen. Het is een heel duidelijk instrument dat laat zien dat het één belang dient. De
grote angst is natuurlijk of het mineralen aangiftesysteem dat daar alleen de goedwillende boeren er alleen
gebruik van willen maken en de slechte dus niet.
Dan zitje met de vraag, en die is eerder gesteld en is ook beantwoordt in eerste instantie, het moet geen
vrijwillig instrument worden. Het moet verplicht gesteld worden waarbij de sancties gezocht worden in het
financiële instrumentarium. Je komt niet voor de rechter als je het overtreedt, maar je moet meer boete betalen
als je te veel produceert. Zelfs dat is nog de vraag of het zou werken. Je zult je forfait per kilo te veel toegepaste
stikstof of fosfaat zal al genoeg moeten zijn om het redelijk te laten werken. Daar zijn wij nog helemaal nog
niet uit, los daar van geld nog datje dat op allerlei manieren kan ontduiken, de handhaafbaarheid staat onder
grote druk. Vooralsnog hopen wij dat daar wel een bevredigend resultaat uit komt. als dat niet zo is, dan zullen
wij terug moeten naar hardere middelen. Dan moetje toch misschien komen tot generieke normen en dat is een
zware ingreep. Bovendien die zijn niet veel beter handhaafbaar. Volgens mij is het absoluut niet makkelijker
handhaafbaar dan de mineralen boekhouding.
Waar wij nu mee bezig zijn is verder terug naar de bron. er moeten gewoon garanties komen om de omvang
van die bron binnen de perken blijft. De bedrijfsvoering moet een kant opgaan dat het grootste deel van de
mineralen afkomstig is van eigen grond en die ook weer terug kan naar eigen grond. Grondgebondenheid.
Binnen het gegeven datje zoveel mogelijk gebonden veeteelt hebt. De dichtheid van die veeteelt zou je aan
moeten pakken. Wij zijn nu in het kader van het brede samenwerkingsproject aan het denken over een
graasdiernorm aangaande weidegrond. Waarvan we niet precies weten of die samenvalt met het verlies wat wij
voorstaan, maar het is in ieder geval een stap onderweg. De boeren het mogelijk maakt om de
mineralenboekhouding een beetje rond te krijgen. Er zijn veel boeren met twee groot vee eenheden per hectare.
Het commentaar op de projectgroep verlienormen is, dat het hoger is dan jullie voorstellen voor verliesnormen,
dus daar gaan wij ook niet naar kijken, als je kijkt wat er nu aan veedichtheden praktijk is zitje op de onderste
1/3 a een kwart en dat is natuurlijk al een hele stap.
6.

Dat zou direct volumebeleid inhouden?

Ja, meer als aanvulling en randvoorwaarden om de mineralenboekhouding een kans van slagen te geven, het
zou ook heel erg zijn als je dat zou afschaven, want dan heeft de boer hel gevoel dat zij absoluut geen
verantwoordelijkheid mogen dragen.
Verder is het financieel instrumentarium van belang. Natuurlijk ook om de mineralenboekhouding nageleefd te
krijgen. Ook als een randvoorwaarden om het voor elkaar te kunnen krijgen, waar we het net over hadden, het
moet de kant op gaan dat het schoon te produceren landbouwprodukten goedkoper worden voor de consument
en duurder voor de boer. Het duurder voor de boer kun je bereiken door. zeg maar de milieukosten die hij
maakt, maar tot nu toe niet verdisconteerd worden. Dat willen wij nu verdisconteren. Wij hebben voorlopig in
ieder geval. Het zit hem sowieso in de heffing op de mineralenboekhouding. dat is een manier waarop die
kosten hoger worden. Maar die moeten wat ons betreft ook op kunstmest worden ingezet. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat boeren die terug gaan naar groot vee eenheden, verminderde mineralen produktie gaan
aanvullen met kunstmest.
En de markt voor milieuvriendelijke getilde produkten die moet groter worden, door het prijsverschil met
gangbare landbouwprodukten kleiner te maken, nu is het gangbare produkt veel goedkoper als het ecologische
produkt en dat zou andersom moeten eigenlijk. Wij zitten nu te filosoferen, bij natuur en milieu organisaties,
als zoiets als het hoge BTW-tarief van niet duurzaam geproduceerde landbouwartikelen. Op zich kan het want
we hebben binnen Europa nog steeds een hoog en een laag tarief.
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Hoe kijken jullie aan tegen mestverwerking?

Wij stellen ons tot nu toe op het standpunt dat wij daar tegenstander van zijn. Omdat dat juist niet die aanpak
aan de bron is en dat juist de landbouw niet dwingt om te veranderen en duurzaam te worden. Los daarvan is
het een soort verspilling van energie en er vinden allerlei emissies plaats.
8.

Geldt dit ook voor het transporteren van mest0

Ja, als je daar een ketenanalyse op los laat dan ben je economisch heel onverstandig bezig. Er zijn wel grenzen,
grondgebonden varkensteelt dat lukt niet in Brabant op bedrijfsniveau, want er is geen grond voor. In die zin
zijn wij best bereid om te accepteren dat het op basis van contracten met nabij gelegen akkerbouwers de facto
wel georganiseerd kan worden, dan vindt er regionaal transpoort plaats en geen interregionaal transport.
9.

Maar, de intensiteit van het mestprobleem is toch sterk regio gebonden?

Zo intensief als de varkenshouderij is in Brabant op het ogenblik vinden wij niet toelaatbaar, dat is geen
landbouw meer, dat is industrie. Er zijn een heleboel andere argumenten om ook voor extensivering daarvan te
pleiten, zoals het dierenwelzijns oogpunt. Als je dan refereert aan internationale beleidsafspraken. In het kader
van het Noordzee beleid en wat daar nog overkoepelend is. de Parijsc commissie, daar volgen al jaren lang de
aanbevelingen elkaar op dat het landbouwbeleid aangepast moet worden, verduurzaamt moet worden door
extensivering. Als ik varkensboer was zou ik het alleen ook maar redden als ik meer voor mijn produkt zou
krijgen. Er zijn ook boeren die het met minder varkens redden, maar die investeren ook minder, dat zijn
minder industrieel werkende boeren. Uiteindelijk krijg je evenwicht tussen de investeringen en de opbrengst.
Langzaam wordt het wel erg moeilijk met dit soort prijzen die je ervoor vangt, je ziet ook dat heel veel boeren
eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in die ecologische landbouw. omdal de opbrengsten veel hoger zijn. De markt
is nu nog maar beperkt omdat er nog een beperkt aantal consumenten hel er voor over hebben. In tegenstelling
tot de prijs die ze er bij Albert Heijn voor een varkenslapje betalen
10.

Produceren de ecologische boeren niet juist op gebieden waar de mestproblematiek het kleinst is?

Ik kan mij dat alleen maar voorstellen vanuit de investeringen die al gedaan zijn. ik kan mij voorstellen een
boer die een enorme varkenshouderij heeft en een miljoencnschuld nis een molensteen om zijn nek heeft
hangen, dat die niet ziet hoe hij om moet schakelen. En daar moei de overheid hem te hulp bij komen.
11.

Daar moet dan een hoop geld voor vrij gemaakt worden?

Je weet zelf hoeveel geld er op dit moment rond gaat binnen de Europese landbouw en met een beetje redigeren
daarvan zou je een heel eind komen. Die eerste aanzetten zijn er natuurlijk ook. als regelgeving voor
stimulering van ecologische landbouw.
12.

Wat is voor u meer van belang de norm 50 mg/liter of 210/170 kg?

Onze voorkeur ligt nog niet eens bij de 50/mg. Die ligt in de buurt van de 25/mg en in sommige gebieden nog
veel scherper. Je hebt doelvoorschriften en middelvoorschriften, voor zover ik iets van voorschriften weet, en je
kunt die 170 kg als een doelsvoorschrift beschouwen. Maar. het is een soort middel om de 50/mg te halen. Dan
heb ik het even over het pure verlies naar grond en oppervlaktewater, want bij definitieve verliesnormen tellen
zij ook de ammoniak emissie bij. Voor de verliezen naar grond en oppervlaktewater komen wij op 23 kg
stikstof per hectare per jaar. Dat komt redelijk overeen als je de cijfers pakt van de opname van het gewas of
stikstofconcentraties in het gewas en de opbrengsten per hectare.
Dan kom je bij bouwland op binnen een verlies van ongeveer 30 kg is toegestaan en voor grasland zou je nog
10 kg moeten interen zelf om die 170 kg te halen. Voor grasland is de 170 kg stikstof richtlijn uiteindelijk veel
strenger dan de 50/mg nitraatrichtlijn. In die zin is het een oplossing voor de Nederlandse situatie, omdat wij
de helft van de landbouwgronden met grasland hebben gevuld. Die 50/mg is te hoog. Wij willen vrij generiek
reken, je te verliezen in regionale differentiaties, voor de EU nitraairichllijn geldt zeker ook dat heel Nederland
is aangesteld als een kwetsbaar gebied. De grenswaaarde voor oppervlaktewater komt aardig overeen met de
50/mg norm. De grenswaarde is niet scherp genoeg, hierbij zal de algengroei niet verdwijnen.
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Dit is een eerste stap op weg naar een streefwaarde, wat wij als streefwaarde of ecologische grenswaarde,
noemen wij, uiteindelijk de minimale waarde die gehaald moet worden om van de problemen af te komen van
het oppervlaktewater, dat is geen 2,2/mg stikstof maar l/mg stikstof voor het oppervlaktewater. Op zandgrond
zou je een scherpere waarde moeten hebben om de 50/mg te halen. De conclusie is dat de EU nitraatrichtlijn
met de 50/mg nitraat een grenswaarde is en de 25/mg een streefwaarde zo gek nog niet is.
13.

Zijn er contacten met milieu-organisatie in de andere lidstaten? En wordt er in een breder kader ook
overlegd om te komen tot een gezamenlijke aanpak'7

Dit is het topje van de ijsberg. Er zijn twee dingen. Wat wij jammer vinden in die Deskstudies dat er materiaal
boven tafel is gekomen over hoe zou je dat gat tussen hel milieu kleiner kunnen maken, dat materiaal is in de
deskstudies te weinig gebruikt. In die zoektocht is men blijven hangen in de Nederlandse situatie. En
Nederland is nu eenmaal een ontzettend intensief boerend land. De Slaat heeft de twijfelachtige er om de
grootste mineralen gebruiker te zijn en tevens de grootste mineralenverspiller te zijn. In één van die notities
vergelijken wij de efficiency van Nederland met die van Duitsland. En Duitsland is niet eens zoveel extensiever
dan Nederland. Het komt na Nederland, België en Denemarken op de vierde plaats van Europese landen.
Momenteel is de efficiency van mineralengebruik in Nederland ergens tussen de 20 en 25 %. De rest gaat dus
verloren. Door een heleboel uitspoeling naar grond en oppervlaktewater. En de Duitsers zitten ergens op 15/16
%. dat zegt wel wat, dat moetje kunnen verbeteren, de Duitsers dumpen het mestoverschot niet. Nederland is
gewoon een vies kind in de klas van Europese en Noordzee landen, dat is het eerste wat wij proberen te
communiceren, je kan niet het vieste kind blijven.
Verder is het zo dat in de schonere landbouwpraktijken in d elanden om ons heen dus ook heel veel
aanknopingspunten moeten zitten.
Hoe kunnen wij naar een duurzamere landbouwpraktijk, wat voor methodes worden er in andere landen
gebruikt om zuiniger om te gaan met mineralen. Kijk maar naar Denemarken en Zweden waar het al
gedeeltelijk verplicht is om bodembedekkers te gebruiken in de winter. Om maar wat te noemen. Het blijkt dat
in de Zweedse situatie die leidt tot 50 % lagere stikstof verliezen, dal zijn hele leerzame dingen die absoluut
niet voorkwamen in de deskstudie stikstof, wij hebben het puntje van de ijsberg gevonden, onder andere via
onze buitenlandse kanalen, wij vinden dat de overheid en het landbouwbedrijfsleven daar ook van af moeten
stappen, en dat de rest van de ijsberg blood moet worden gelegd, dal moet uiteindelijk in het aktieprogramma
komen. Voor 18 december moeten dat soort tools genoemd worden. Aangedragen ie worden om gebruik te
maken bij de EU nitraatrichtlijn. Verder is het zo dat het heel interessant is om te kijken wat er aan ervaring is
in de ecologische en organische landbouw. Wij roepen dat er in het jaar 2000 20 % van de produktie ecologisch
zou moeten zijn. dat zien wij meer als een uitdaging dan het om hel etiket draait. Er is over het algemeen de
angst dat ecologische landbouw alternatiefis, en dat het andere prijsnormen en opbrengsten betekend.
Verder hebben wij ook een aantal kanalen om er aan te komen, dal zijn er twee. Een aantal waterpakt
organisaties en andere milieu organisaties hebben een samenwerkingsverband, die participeren in het EEB
(European Environmental Bureau) in Brussel. Dat is een overkoepelende organisatie van milieu organisaties in
Brussel, daar hebben wij nog niet zoveel mee gedaan, de stimulans om hier mee bezig te gaan gaat toch weer
van het Noordzee beleid uit. Waar Nederland de evenwichibemesting heeft ingeplugd in december 1993. alle
uitwerkingsprobiemen die wij nu in Nederland hebben zie je nu ook internationaal plaats vinden. De milieu
organisatie in de Noordzee landen zijn in een aantal platforms verenigd om het Noordzee beleid bij te houden.
In eerste instantie heb je Greenpace met al zij nationale afdelingen. Het Wereld Natuur Fonds met al zijn
nationale afdelingen. De rest is verenigd in de stichting Seas al Risk. die drie koepelorganisaties hebben een
waarnemerspositie in de Noordzee conferentie. En één van de hoofdstukken uil de ministerverklaring voor de
Noordzee verklaring is over nutriënten en daar is landbouw gewoon heel belangrijk in. Hoe wij met elkaar in
het kader van het volgen en becommentariëren van beleid, wisselen wij uit. Er gaan regelmatig verzoeken rond
van wat weten jullie.
Hoe staat het met de efficiency van de landbouw in jullie land. zo hebben wij ook het topje van de ijsberg boven
gekregen. Langs die zelfde weg formuleren wij beleidstandpunten.
14.

Zijn de contacten alleen via de Noordzee conferentie of gaal dat ook via de Europese Commissie?

Het is bij de Europese Commissie ingebracht.
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Gebruiken jullie ook de Europese Commissie om ie lobbyen?

Dat gaat eraan komen, je zou kunnen zeggen dat wij daar mee dreigen. In de brief aan van Aartsen hebben wij
duidelijk gemaakt dat het beleid in ieder geval moet gaan voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. Dat is
natuurlijk het meest harde standpunt, maar ook de 50 % reductie in het kader van het Noordzee en Rijn beleid,
maar natuurlijk ook het nationale beleid, het nationale beleid gaal verder, het nationale waterbeleid praat over
75 % emissies, en dat praat over een grenswaarde van grondwater dat gelijk is aan die 50/mg, maar heeft al
voor het jaar na 2000, 35/mg als streefwaarde vastgelegd. Heeft daarmee dus. wat de nitraatrichtlijn niet
gedaan heeft, de 50/mg aan eenjaartal koppelen, heeft het nationaal milieu beleidsplan wel gedaan. Verder is
het ook duidelijk in het Nederlandse water- en milieubeleid dal wij nog maar steeds over een grenswaarde
praten. En dat de grenswaarde de eerste stap is op weg naar een zodanige grond- en oppervlaktewater kwaliteit
dat er sprake is van beëindiging van eutrofierings verschijnselen. Daar herinneren wij de bewindslieden aan. en
impliciet betekend dat op het moment dat daar niet aan kan worden voldaan, dat wij het bij de bevoegde
organen aan de orde zullen stellen.
Ik weet dat Nederland gewoon hoopt dat de Denen, Fransen en Britten ook genoeg problemen hebben met de
uitvoering. Dat het voor de Europese Commissie reden zou kunne zijn om die landen in iedergeval er nog een
paar jaartjes bij te geven. Het hangt er heel erg van af hoe die aktieplannen eruit gaan zien.
16.

Opereren jullie als milieu organisaties gezamenlijk om hei beleid van de individuele lidstaten te
volgen?

Ja daar zijn wij mee bezig. Maar wij zijn nog niet tol actie over gegaan, wij zijn ons nu aan het oriënteren op
wat voor mogelijkheden er voor ons zijn om de internationale druk ie gaan opvoeren. Op dit moment
concentreren wij ons op het beleid.

Interview met K. van Laarhoven, Internationale Milieu Zaken (IMZ) VROM, 11 april 1995
Profiel: Europa coördinator bij IMZ van VROM
1.

Waaruit bestaan uw werkzaamheden en wat is uw positie binnen IMZ? Hoe is het Europese werk
binnen VROM georganiseerd?

Mijn positie is coördinator voor de Europese Unie aangelegenheden, dal is vanuit DGM (milieu) zaken die
spelen binnen de EG, het EG milieubeleid. Het milieubeleid in engere zin. het Milieuraadskader. En ook wat er
in andere Raden, landbouwraden etc, zich afspeelt wat een milieu effect heeft. Wij hebben vier mensen
fulltime die bezig zijn met de EG, de internationale directie van DGM en mijn taak is in feite om dat te
coördineren. Ik coördineer zelfs delen voor geheel VROM. Wij hebben speciale aandachtspunten waar het
hoofd van de afdeling met name EG, Oeso en waterverdragen bevat Wij zijn bezig met alles wat zich in het
Milieuraadswerk zich voordoet, dus ter ondersteuning van de minister. Er zijn ook specifieke overleggen, zoals
de DG's van milieu die bij elkaar komen, het Europese milieu agentschap. Wij hebben ook het DGM EUoverleg. Wat om de twee of drie maanden bijeen komt. Daar worden de meer DGM brede zaken besproken en
de organisatorische informatie.
Op de implementatie van richtlijnen was er een grote achterstand. Wij willen nog al wat op milieugebied. Dan
is het heel moeilijk als je zelf niet goed voldoet aan de implementatie. Wij hebben hier een EG klapper waar de
procedures intern alswel die in Brussel beschreven staan. Hel is een losbandige klapper, die je kan aanpassen.
Je moet er continue mee werken en evalueren. Wal loopt wel en wat loopl niet. Het was opvallend toen wij met
de DGM EG-klapper bezig waren, toen ben ik ook naar verschillende andere departementen gegaan ter
informatie. Wat toen opviel, er zijn toch wel mensen die ook mei zo iets dergelijks bezig zijn. Dat was niet het
geval. Toen hebben wij gezegd kunnen wij dat niet gezamenlijk doen. er zijn een aantal beschrijvende zaken
voor heel Den haag hetzelfde en je hebt een intern deel. Maar die gemeenschappelijke dingen daar waren
anderen niet mee bezig. Wij zijn daar gewoon zelf mee aan de slag gegaan. En verscheidene andere
departementen hebben een exemplaar gekregen en die waren heel enthousiast. Ik weet niet hoe het er nu mee
staat.
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Commissie/Kabinet
2.

Heeft u contacten met de Commissie en met welke DG's'.'

DG XI
Intensief. In de eerste plaats beginnend met de directies die hebben rechtstreekse contacten. Er zijn heel veel
Comités binnen het milieubeleid. Expertoverleggen, echt een enorme hoop. Wij zijn pas begonnen met het
inventariseren van de contacten. Wij hebben allerlei contacten. Daar hebben wij niet helemaal precies zicht op,
wij kunnen nu toch wel wat meer mensen gericht naar Brussel sturen. Dan heb je contacten vanuit ons met een
aantal, als het belangrijke zaken zijn, die wij of Nederland wil aanpakken, dan gaat iemand van IMZ mee met
een expert. Wij hebben rechtstreekse contacten, maar wij hebben ook contacten binnen de algemene afdelingen
van DG XI, maar niet met de directies die op een heel specifieke terrein bezig zijn. Wij hebben ook contacten
met Nederlanders die daar zitten.
Met andere DG's wisselt het een beetje. Met DG III en DG XIV. Interne markt, hebben wij ook wel contacten.
Op het landbouwgebied heb ik weinig kijk op. De mensen op niveau zijn mij daar niet bekend.
3.

Wat is de rol van de Nederlandse Commissie ambtenaren'

Het is handiger om te werken met Nederlanders binnen de Commissie. Het is ook zo dat die Nederlanders die
er zitten zijn of gedetacheerd, dus die ken je al goed vanuit DGM.
3b.

Wijzen ze je de weg binnen het apparaat of worden ze gebruikt om zaken voor Nederland te
regelen?

Het kan allebei. Ze zijn wel nog steeds wat gevoelig als het gaal om het verstekken van informatie, dat merk je
wel. Je hoort het wel maar je ziet niets op schrift. Maar verder vindt ik hel wel meevallen. Het is toch heel vaak
in ondersteunende zin.
4.

Heeft u contacten met het Kabinet van Hans van de Broek? En wat is de rol van de PV?

Niet rechtstreeks. Degene die daar zit voor milieu, heb ik weinig contact mee. Die contacten lopen met name
via de PV. Die lijntjes kunnen in de praktijk het beste op die manier gehandhaafd blijven. We hebben er wel
contact over met de PV die dingen meeneemt en onderzoekt. Dat loopt dus bijna altijd via het circuit van de
PV.
Het hoeft niet alleen raadswerk te zijn. Er zijn Commissie voorstellen waarvan je weet dat de Commissie er
mee bezig is. Er is expert overleg geweest, tegen die tijd komt het in de vergadering. Wij zijn nu bezig binnen
DGM om alles op een rijtje te zetten om te kijken hoe wij dat kunnen versterken. Je ziet twee dingen, de
Milieuraadskaders dat loopt allemaal goed. Ook in een heel vroegtijdig stadium in de voorbereiding ervan.
Denken over lobby binnen VROM
5.

Hoe wordt er naar uw idee omgegaan met het begrip lobby binnen VROM?

Ja. in de eerste plaats Buitenlandse Zaken coördineert het internationaal milieubeleid, dus het geëigende kader
daarvoor is, het departementaal IN strategie, dat is een coördinatie orgaan Hoe ga je daar mee om, afspraken
die gemaakt worden. Je ziet wel dat dit niet altijd slagvaardig is. een aantal departementen zitten toch echt op
de punt komma alsof het instructies zijn. En ministeriële zaken glad te strijken. En dan moetje daarna nog
naar Brussel. Dit is een hele klus.
Wij zijn nu bezig geweest met de aanpak van alle EG milieu regelgeving. Een consistent milieu
regelgevingspakket bestaat niet echt. Wij hebben voorstellen ontwikkeld om dat meer op een ruitje te zetten.
Dit is toch wel een vrij lang proces. Een ander voorbeeld is de CO2-energieheffing, dat is niet erg uitgebreid in
de CIN strategie besproken. Omdat er interdepartementaal voor wat betreft de EG inzet weinig te bespreken
viel, we waren het gewoon eens. Toen is er wel een team aan de slag gegaan. Onderleiding van plv. DG van
DGM zijn ze de hoofdsteden afgereisd. En ook bij de Commissie gekeken en bekeken wat voor soort
voorzitterschap er aan komt. Dit is een voorbeeld van hoe je daar mee om gaat.
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Op welk ambtelijk/politiek niveau moet de lobby afspelen.'

Dat moetje per geval bekijken. Je moet elke keer goed bepalen op welk niveau je het inbrengt. Dit kan zelfs op
politiek niveau. Naast Brussel heb je ook nog andere hoofdsteden. Dat moei je per geval bekijken. Om een
voorbeeld te noemen, als je het hebt over de totale milieuregelgeving om dat systematischer te maken. Dan kun
je niet met een gemiddelde ambtenaar van een afdeling aan de slag. want die is alleen op zijn terreintje bezig.
En is op dat terreintje heel traditioneel. Zoals Den Haag vroeger was. Iedere afdeling heeft zijn eigen wetje en
die wil men niet integreren, want dat is alleen maar bedreigend. Wij hebben ook zaken, die niet zo van belang
zijn of het is meer een technisch punt, dan heeft iemand van een afdeling een gesprek met iemand bij de
Commissie.
Case Europese nitraatrichtlijn
7.

Wat moet de Nederlandse strategie worden bij de opzet voor een lobby aangaande de Europese
nitraatrichtlijn?

Specifiek op het punt van het mestbeleid hoor ik daar niet zoveel van. Dal betekend twee dingen. Als ik er niet
zoveel over hoor dan loopt het goed.
En wat ik er van hoor is inderdaad bevestigend.
Dat het allemaal goed loopt. De contacten tussen DGM en LNV zijn op nationaal niveau goed. Richting
Brussel zou er nog beter samengewerkt kunnen worden. Ik denk als het gaat over het GLB dat wij makkelijk
met LNV kunnen werken. Ik denk dat het nu te veel nationaal gericht is en in een concreet project kun je heel
goed samenwerken, maar er zijn ook andere zaken.
8.

Hoe schat u de contacten met de Commissie in aangaande de Europese nitraatrichtlijn?

Hoe lang geleden is dat er contacten zijn geweest met DG XI. die zijn er zeker geweest want er zijn delegaties
van LNV en DGM naar Brussel geweest. Ik toen wel verslagen gezien en er dingen over gehoord. Maar ik weet
niet meer precies, wat er daar uitgekomen is. Ik heb nog steeds de indruk, maar dat is van eenjaar geleden, dat
er een aantal ambtenaren bij de Commissie zeer kritisch zijn richting Nederland op dit punt. En dat gaat
redelijk van dik hout zaag met planken, want Nederland heeft altijd een grote bek. Dan moet je van vrij ver
komen om dat soort zaken, wat vrij diep zit, bij te stellen. Uiteindelijk komen we op het zelfde uit, of we
hebben iets meer tijd nodig, of een iets andere aanpak. Je zit wal dat betreft bij voorbaat in het defensief. Ik zou
beginnen met het aftasten, in de eerste plaats die mensen benaderen, die contacten hebben gehad. Hoe ging dat
ook al weer, de sfeer en wilde men überhaupt luisteren. En ik zal. als wij nu op onze klompen aanvoelen, dat
het spanningen oplevert. Eens kijken samen met DGM hier op niveau, de plv. DG of de DG, om eens
gezamenlijk met van Enthoven te gaan pralen. Hij is sinds september vorig jaar DG bij DG XI, hij is niet te
beroerd om daar over mee te denken. Je moet dil doen zonder er meteen op uit te zijn om zaken te doen. Je
moet het voorleggen als een probleem. Maar ik ben een jaar. schal ik. achter op dit punt.
9.

Is er van andere lidstaten steun te venvachten?

Wij hebben niet echt veel steun van andere lidstaten te verwachten. Wij hebben toch wel vak iets verwijtends
over ons gehad in het verleden, maar dat proberen wij bij te stellen overigens. Ze staan ook niet echt te wachten
om Nederland eens even te helpen. Ik denk dat er in het verleden een waarschuwing is gekomen van de
Commissie aangaande de mestverwerking, uiteindelijk is het onder bepaalde condities toegestaan. Maar het
loopt ook niet zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Dan krijg je ook al zoiets van zie je wel, zo'n houding.
Wij hebben nu een klein voordeel dat van Enthoven er zit die altijd goed contacten met LNV heeft gehad. Dat
was anders dan bij Brinkhorst.
10.

Op wat voor wijze moet Nederland de lobby aanpakken en op welk niveau?

Ik denk dat wij heel goed moeten bepalen, ik praat nu in het algemeen, waar zijn wij precies op uit. Moeten wij
eigen gewoon toegeven, intern, sorry het is eigenlijk te hoog gegrepen. Of hebben wij een heel goed milieu
verhaal te vertellen, door een andere aanpak. Dat moetje van te voren goed weten. Het milieuverhaal moetje
zo hard maken, want de bewijslast licht helemaal aan onze kant. kun je dat goed verkopen. Is het meer sorry dit
halen wij niet, dan is het meer alles uit de kast halen om ingebrekestelling te voorkomen, het zal niet
meevallen.
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Want andere landen zullen ook zeggen op andere terreinen halen wij dingen niet en dan krijgen wij het Hof
achter ons aan en waarom Nederland niet. Ik weet niet precies waar wij ons op richten.
Of je hebt een goed milieuverhaal, maar dan moetje eigenlijk de gehele EG richtlijn herzien. Je gaat pas iets in
de Milieuraad brengen als een meerderheid van de landen achter je voorstel staal. Dan moetje eigenlijk ook al
weten welke kant de Commissie op wil. De vraag aan de Commissie of ze dat kunnen aanpassen. Dan krijg je
een applausmachine in de Raad en dan zegt de Commissie dat gaan wij doen. Dan heb je al het voorwerk al
gehad. Je kunt niet zomaar in de Raad komen van wij dachten dal en wal vindt u er van. Ik denk datje goed
moet analyseren waar je uit wil komen. Dit is e basis en dan pas ga je erbij kiezen welk traject je gaat volgen.
Welke personen en eventuele andere landen en noem maar op. Je moet ook weten of andere landen het harder
aanpakken dan Nederland. Want dan zegt de Commissie kijk maar eens over de grens naar de Duitsers en daar
gaat het wel. Dan heb je geen verhaal en sta je weer zwakker.

Interview met L. Hagedoorn, Landbouwattaché PV/EU, 12 april 1995
Profiel: Landbouwattaché bij de PV/EU
1.

Wat zijn de werkzaamheden van de PV. vooral toegespitst op de lobby'

Watje hier op de PV doet is besluitvorming op Ministerraadniveau voorbereiden, dat gebeurt uiteraard voor
een deel in Den Haag, voor het grootste deel in Den Haag. maar liet gebeurt mede hier in Brussel. De
inhoudelijke voorbereiding gebeurt in Den Haag want daar zitten de deskundigen. Wat we hier doen is
deelnemen aan de onderhandelingen ter voorbereiding van de finale besluitvorming in de Ministerraad. Je moet
wat betreft het gehele proces van de voorbereiding van besluitvorming onderscheid maken tussen de fase
waarin een voorstel wordt geschreven bij de Commissie, door een Commissie ambtenaar. En de fase waarin het
commissie voorstel ligt bij de lidstaten en er in Brussel op Raadsniveau een dossier moet worden besproken of
behandeld. In de eerste fase worden ook deskundigen uit de lidstaten geraadpleegd, op een wat informele wijze.
Want de Commissie ambtenaar die een voorstel schrijft wil uiteraard welen of dalgene wat hij in zo'n voorstel
schrijft praktisch is en of het haalbaar is. Dan aan het eind van die fase komt het in het College van
Commissarissen, het College neemt dan het besluit. Voor het voorstel is dit het eerste belangrijke besluit. Ten
tweede is dat natuurlijk de Ministerraad. Maar het eerste belangrijke besluit is al in het College van
Commissarissen. Zodra het daar besproken is gaat het naar de Raad. dan bedoel ik de Europese instellingen.
Dan komt het op het niveau van ons, dan wordt het in Raadswerkgroepen besproken en die Raadswerkgroepen
worden bemand door deskundigen uit de hoofdsteden. Daar gaan de Landbomvattachés of Landbouwraden naar
toe om voeding te houden met de evolutie van het dossier. Maar. ze zijn geen woordvoerder, want dat zijn de
deskundigen. Als het helemaal technisch doorgeèsseseerd is dan komt hel op het niveau van de Raden en
Attachés zoals dat heet, dat is een bepaald niveau ter voorbereiding Wij bespreken de horizontale aspecten van
een dossier en de meer politieke aspecten. De juridische aspecten maar dat noem ik horizontale aspecten. De
technische aspecten hoeven niet meer besproken te worden dal is al gebeurd op het lagere niveau, wat we wel
proberen is om zoveel mogelijk, alvast overeenstemming te krijgen. Zodal het voorstel pas naar de Ministerraad
gaat als het echt rijp is voor finale besluitvorming, dan is ai het technische eruit en het juridische eruit. En dan
hou je een aantal politieke punten over en die knopen moeten de Ministers dan doorhakken. Tussen het niveau
van Raden en Attachés en de Minister zit ook nog het Correper. Wellicht weet je ook dat er twee Correpers
zijn. Correper 1 en 2. Correper 2 is het belangrijkste, daar vindt de voorbereiding van de Europese Raad plaats,
de Algemene Raad en de ECOFIN. Dan is er het Correper I en daar vinden de vakraden plaats. Ook daar
probeert men de laatste problemen uit een voorstel te halen en dus echt heel goed de besprekingen in de
Ministerraad voor te bereiden. Dan probeer je als voorzitter het aantal kwesties te beperken tot een handzaam
aantal, zodat je dat duidelijk kan voorleggen aan de Ministerraad voor besluitvorming. Dat is onze
belangrijkste taak en allerlei andere dingen die wij doen staan in functie daarnaar. Ik noem maar iets contacten
met Europarlementariërs, met de collega's van andere lidstaten, contacten met de Commissie, contacten met
het Raadssecretariaat en contacten met de journalisten. Dat staal allemaal in functie van de voorbereiding van
de besluitvorming in de Ministerraad.
2.

Is het waar dat er een trend is, dat de PV al een eerdere rol gaal spelen in het Commissie
circuit?

Dat is juist, dat gebeurt van uit de gedachte, ervaring, dat als een Commissie voorstel door de Commissie
eenmaal is aanvaard. Dan is het heel moeilijk om dat gewijzigd te krijgen. Dat moetje natuurlijk altijd
proberen, maar dat is heel lastig. Je moet daarnaast proberen om in de voorfase heel goed in debat te gaan met
de ambtenaren die dat voorstel aan het schrijven zijn, als het ware de hand van de auteur vast te houden.
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Dat gebeurt meer en meer. Probleem daarbij is datje dan als lidstaat wel moet weten watje wil. En soms weet
een land dat nog niet, Nederland weet dat nog niet. Natuurlijk is het niet altijd zo dat de lidstaten een eenduidig
standpunt hebben en dat probleem enkel zit tussen de lidstaten. Tegenstellingen liggen vaak binnen de landen
zelf. Ook op het beleidsmatige terrein. Als je het weet dan kun je gaan interfereren, dan kun je een gesprek
anceneren met de Commissie.
2b.

Het verwijt naar Nederland toe is, dat wij daar laat in zijn0 Andere lidstaten nemen in een eerder
stadium hun standpunten in?

Ja dat is watje veelal hoort, ik weet niet of het exact zo is. Het gaal er ook om dat er een keer onderzoek naar
gedaan wordt, waarbij je kan bewijzen dat het zo is. Je hoon het wel. maar belangrijkste is gewoon dat wij het
moeten gaan doen. Of we daar nou laat in zijn in vergelijking met andere lidstaten, we moeten het gewoon
doen.
3.

De PV zijn de mensen die de deuren voor ons openen in Brussel, is dat zo?

kijkje kunt bemiddelen omdat je hier permanent zit, ken je mensen binnen de verschillende organen, hetzij bij
de PV van andere lidstaten, hetzij bij de Commissie of het Raadssecretariaat. Als iemand vanuit Nederland met
die instellingen wil gaan praten. Wij kennen de mensen, dus wij kunnen daar voor gaan bemiddelen. De deuren
openen klinkt nogal flink. Dat is gunstig voor ons, maar het is heel neutraal. Je kunt dankzij het feit datje de
mensen kent kun je bemiddelen bij het leggen van contacten.
4.

Hoe goed kennen jullie het Commissie apparaat en is het moeilijk om hierbinnen te opereren?

voor wie het moeilijk is, dat is voor de lobbyisten die hier in Brussel werken. Dat zijn die gigantisch grote
kantoren, die mensen moeten aan informatie komen. Die bestoken ons ook. Ik wordt niet betaald om die
mensen systematisch van informatie te voorzien. Ik ben niet ongelegen om dat te doen als ik daar de tijd voor
heb. Maar mijn reguliere werk waar ik echt voor aangesteld ben. dal is al zoveel dat er nauwelijks aan toe kom
om voor mij allerlei anonieme bureaus van informatie te voorzien. Ik denk dat de Commissie ambtenaren daar
met name last van hebben en niet altijd beschikbaar zijn om die informatie te geven. Maar. wij zelf als PV heb
je een andere status naar de Commissie toe. Zij werken gewoon voor ons. zeg maar om het heel cru te zeggen.
Als ik aan informatie wil komen heb ik daar geen problemen mee. Dat beeld uil ik duswel een beetje
nuanceren.
4b.

En jullie kunnen voor de mensen op de Ministeries zorgen dal zij de juiste mensen krijgen te
spreken bij de Commissie?

Dat klopt.
5.

Hoe zijn de contacten onderling tussen de verschillende P V s en worden die ook gebruikt om
informatie te krijgen?

Als wij dat nodig vinden doen wij dat zeker, want het helpt je bij hel opereren in de Raad. Je moet nooit als
solist optreden, want dan zegt iedereen dat is een mooi Nederlands belang maar wat moet ik ermee. Je moet
zorgen datje met een aantal mensen tegelijk komt, als het wel een specifieke Nederlands belang is, dat is heel
legitiem, maar dan moetje wel zorgen dat die boodschap goed overkomt bij je collega's. Daar zijn
verschillende gangen denkbaar voor. Wat ik nog wel eens doe is een brief schrijven aan mijn collega's waarin
ik het Nederlands standpunt heel duidelijk naar voren breng. Een andere vorm is. dat ligt meer in het informele
circuit, datje met de mensen een afspraak maakt datje bij hen op bezoek komt of hier uitnodigt. Als jij iets wil
moetje daar op bezoek gaan. Of je gaat een keer een hapje met ze eten of je drink een borrel, dat moetje doen.
6.

Hoe zijn de contacten met het Kabinet van Hans van der Broek?

Die zijn uiteraard heel intensief, zij het dat wij binnen de afdeling een werkverdeling is waarbij met name de
Landbouwraad dat soort contacten heel sterk onderhoud. Het hangt een beetje van het dossier af. Wij hebben de
dossiers verdeeld, de Landbouwraad doet het CSA circuit en Petra de Krijger en ik doen het Correper circuit.
Het CSA is eigenlijk meer het Europese landbouwbeleid en Petra doet dan hel Europese visserij beleid en ik doe
dan meer Europese regelgeving op een ander terrein, levensmiddelen en diervoeders etc. Het hangt een beetje
af of een kwestie betrekking heeft op een bepaald dossier en wie dat dossier dan doet.
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Wordt het Kabinet van Hans van der Broek ook gebruikt voor beïnvloeding voor de finale
bespreking in het College?

Ja hij is de enige Nederlandse Commissaris. Je moet er voor zorgen dat jouw Commissaris de argumenten van
het land goed kent. Dat laat onverlet dat hij zijn eigen oordeel kan geven. Het is aan hem om de kansen voor
een standpunt in te schatten, hij wil zijn geloofwaardigheid niet verliezen. Of dat staat niet in goede verhouding
tot het dossier of het is helemaal niet consistent met de algemene lijn Het hele College van Commissarissen
kan het gewoon niet willen. Nogmaals het is aan hem om dat te beoordelen, het is zijn eigen
verantwoordelijkheid. Watje moet doen is hem de argumenten geven, zodat hij goed op de hoogte is van het
Nederlandse standpunt.
Een ander voorbeeld is de manier waarop je naar het Europees Parlement werkt. Is ook zorgen dat er in
bepaalde gevallen een duidelijk Nederlands belang is.
En dat is wat wij weieens doen, datje de Nederlandse leden van het Europees Parlement van de goede
argumenten voorziet. Het laat hen onverlet om er mee te doen wat ze willen, want het is een aparte Europese
Instelling met haar eigen verantwoordelijkheid, maar, je moei als PV zorgen dat zij de goede argumenten
hebben.
8.

Dus het komt eigenlijk steeds neer op de juiste informatie geven?

En op de hoogte zijn van de procedures, zodat je weet datje de informatie op het juiste moment insteekt. Het
heeft geen zin als jij die informatie hebt om het onmiddellijk ergens poneert op een moment dat het nog
helemaal niet aan de orde is bij die instelling. Het is relevant als je weet dat binnen het Europees Parlement een
bepaalde commissie gaat vergaderen over een bepaald dossier, dan moetje hel tijdig de zaak insteken. Dan
moetje de procedures kennen, je moet weten wanneer de vergadering zijn. je moet weten wanneer het plenaire
zittings moment is. Je moet weten wanneer iets op de agenda staat van het College van Commissarissen en dat
weten wij. Dus die informatie kunnen wij ook geven aan Den Haag
9.

Zij de contacten met DG VI intensiever dan die met andere DG's1'

Ja.
9b.

En DG XI ?

Ook, maar het probleem met milieu is dat het de primaire verantwoordelijkheid is van VROM. En wij hebben
hier de VROM collega's die dat primair doen, Heering en Mulders van BuiZa. Als het over natuurbeleid gaat
komt het wat meer op ons terrein. En die contacten zijn er wel en dat zijn contacten met Fischler, met zijn
Kabinet hebben wij intensieve contacten.
10.

Is het een voordeel dat op DG XI de DG van Enthoven een Nederlander is?

Daar bestaan natuurlijk allerlei indianen verhalen over, van het hebben van eigen mensen in het apparaat. Dat
zou ik een beetje willen relativeren. Ik zou willen zeggen dat het belangrijk is. Maar op een neutrale manier,
het is belangrijk omdat als het om een onderwerp wat Nederland aangaat en er moet een voorstel geschreven
worden, dan is het belangrijk dat er iemand is die dat land kent. Het is niet zo dat de Nederlander die daar zit
gebruikt wordt om dingen gerealiseerd te krijgen.
11.

Op wat voor wijze moet er een lobby worden opgezet om hel Nederlandse nitraatbeleid
geaccepteerd te krijgen in Brussel? En op wal voor niveau?

Ik kan op deze vraag niet antwoorden om dat ik de nitraatrichtlijn niet ken. Ik kan wel in zijn algemeenheid
daar iets over zeggen, hoe je zou moeten opereren.
In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat de procedure is. En dat is enigszins in de hand van de
voorzitter. De voorzitter kan zeggen dat voorstel heeft alleen betrekking op landbouw en dus vindt het
uiteindelijke besluit plaats in de landbouwraad. Dan gebruiken wij bijvoorbeeld het CSA circuit om het voor te
bereiden. Als eerste moetje als PV goed weten wat de procedure is. Dan moetje inventariseren wat de
standpunten van de andere lidstaten zijn.
Dan moetje met de voorstanders proberen om een coalitie te sluiten. Dan moetje met de tegenstanders in
dialoog gaan.
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Om ze te overtuigen, er voor zorgen dat zij op de hoogte zijn van de Nederlandse argumenten. En dat ze dat op
zijn waarde weten te schatten. Het kan best zijn dat zij aan het eind /.eggen wij zijn het er niet mee eens, maar
dan kunnen zij in ieder geval die afweging maken.
Het is verstandig om op hoog niveau te spreken met mensen van de Commissie. Bij de Commissie moetje ook
weer goed het Nederlandse standpunt vertolken. Het hangt er even vanaf waarop de hele actie gericht is. Als
dat een besluit van de Raad, de Minister van Landbouw vergt dan zul je daar je peilen op moeten richten. En
dan zul je ook zeker een gesprek moeten anceneren met het voorzitterschap, die hebben een beetje de procedure
in de hand, bij de wijze van behandeling van dit dossier.
12.

Zou het verstandig zijn om breeduit het Nederlandse standpunt uit te dragen?

Het is primair de verantwoordelijkheid van Den Haag hoe je dat gaat organiseren. Of dat op een breed front
moet of dat het gericht moet gebeuren. De visie vanuit de PV hoe het zou vallen. Daar is in zijn algemeenheid
geen antwoord op te geven, dat hangt van de situatie af.
13.

Is er in procedurele zin wat vastgelegd omtrent strategisch opereren? Is hel niet meer varen op al
bestaande know-how?

Ik meen dat er nu op LNV gewerkt wordt aan een soort EU handboek. Dat is een voorbeeld van dat soort kennis
dat zijn neerslag krijgt. Want die kennis is er wel, want dit hele gebouw zit vol met mensen die al jaren lang
met de EU werken. Het is goed dat het een keer zijn neerslag krijgt. Wat ook wel vaak gebeurt voorafgaande
aan en voorzittersperiode, dat de procedures zwart op wit gezet worden. Dat is de laatste keer ook gebeurt. Wat
vanuit Den Haag belangrijk is dat er zowel departementaal als interdepartementaal een orgaan moet zijn, en die
is er ook, die de voortgang van dossiers en dit soort dingen bewaakt. Dat het wordt gesignaleerd en er wordt
wat aan gedaan en het wordt doorgesproken, maar wat is de folluw up. Houdt iemand in de gaten hoe het
ergens mee staat. En wat de volgende stap zou moeten zijn. Op interdepartementaal niveau is er de CoCo die
dat eigenlijk doet. Op departementaal niveau is dat het EU-Beraad Hel is van belang dat men heel vaak bij
elkaar komt om de evolutie van een dossier, initiatief te volgen Wam dan kun je corrigeren, dan kun je gas
geven of juist op de rem trappen.
Je opereert als Nederland in Brussel, dus je moet het goed interdepartementaal afdekken.

Interview met A. van der Meer, Lid van het Kabinet van Hans van der Broek, 12 april 1995
Profiel: Lid van het Kabinet van Hans van der Broek
- op het terrein van landbouw
- plv. van Cees Wittebrood
- specialist Rusland
De heer van der Meer stelde het niet op prijs dat het inten'iew werd opgenomen op band. Dit interview is dan
ook niet woordelijk uitgewerkt.
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies van dit gesprek:
1.

Nederland moet eerst intern bepalen op welke wijze ze het nitraatbeleid willen vorm geven. Het
Nederlandse standpunt moet goed worden doorgesproken op interdepartementaal niveau, hierover
moet volledige consensus zijn.

2.

Het Nederlandse standpunt moet op een laag niveau bilateraal bij de Diensten van de Commissie
worden ingebracht. Dit moet zowel bij DG XI als bij DG VI.

3.

De lobby acties moeten pas in werking treden na 1 januari 1996

4.

Nederland kan ook wachten tot de Commissie naar ons toe komt. het is dan noodzaak om ons
standpunt helder uiteen te zetten. Op dit moment zal er wel sprake zijn van een ingebrekestelling van
Nederland.

5.

Mocht het lobby proces vast zitten, dan kan in een laat stadium de macht van Commissaris Hans van
der Broek worden aangewend.

52

Rapport verliesnorm contra gebruiksnorm

Bijlagen

6.

Het Kabinet van Hans van der Broek wil Nederland graag helpen bij het beoordelen van het
Nederlands standpunt en de haalbaarheid daarvan, zij willen liet proces inhoudelijk ondersteunen.

7.

Interpreteer de richtlijn zo ruim juridisch mogelijk, dit levert tijdwinst op.

8.

In het ergste geval krijgt Nederland te maken met de infractie procedure. Dit zou kunnen leiden tot een
veroordeling tot een dwangsom, boete of verplichte implementatie.

Advies:
Kom met een goed onderbouwd Nederlands standpunt en breng deze low-profile in bij de Commissie. Met het
volledig juridisch benutten van de richtlijn is er veel tijdwinst te behalen. Wees niet bang om het proces te
rekken, schrik niet te snel van ingebrekkestellingen.

Interview met F. Marien, beleidsmedewerker nitraten/fosfaten hij DG XI op 3-5-1995. De vragen zijn
gesteld en uitgewerkt door Gabrielle Nuytens (persoonlijk medewerker van Jan Mulder,
Europarlementariër). De vragen zijn opgesteld door Lccndert de Lange.
1.

Wal is de grondgedachte geweest achter de nitraatrichtlijn'.'

De grondgedachte achter de nitraatrichtlijn is bij de Commissie de vermindering van vervuiling van water door
nitraten geweest. Deze vervuiling vormt uiteindelijk een grote bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater.
2.

Hoe is in der tijd de nitraatrichtlijn tot stand gekomen?

Over de uiteindelijke totstandkoming van de nitraatrichtlijn en de doeleinden die hiermee worden nagestreefd
(zie antwoord J) was overeenstemming. De discussie werd in dit stadium door deskundigen gevoerd.
3.

Is de concept tekst van de nitraatrichtlijn veranderd gedurende de totstandkoming van de
nitraatrichtlijn? En zo ja, op welke punten?

De tekst voor de richtlijn was in eerste instantie zo opgesteld dat alle nutriënten, dus ook fosfaat, in de richtlijn
waren opgenomen. Uiteindelijk is de richtlijn beperkt tot nitraat omdat nitraat volgens de deskundigen het
sterkste effect heeft op de kwaliteit van hel drinkwater.
4.

Hebben alle lidstaten op dit moment hun kwetsbare zones aangewezen? Zo nee. wat voor actie
onderneemt u hiertegen?

Op dit moment hebben nog niet alle lidstaten hun kwetsbare zones aangewezen. Lidstaten die dit al wel hebben
gedaan zijn Nederland, Luxemburg en Denemarken, zij hebben hun hele grondgebied als kwetsbare zone
aangewezen. Duitsland is van plan om het hele land aan te wijzen maar verkeerd op dit moment nog in een
competentiestrijd over wie deze zones gaat aanwijzen, de Lander of op landelijk niveau. Frankrijk heeft
bepaalde regio's aangewezen, het VK heeft dit nog niet officieel gedaan. De juridische afdeling van de
Commissie verstuurt een dezer dagen brieven aan de lidstaten die nog niet aan deze voorwaarden hebben
voldaan. In deze brieven wordt verwezen naar de verplichting van de lidstaat om als nog aan deze voorwaarde
te voldoen, uiteindelijk kan na herhaaldelijke weigeringen de Commissie een lidstaat bij het Hof van justitie
aanklagen.
5.

Hebben alle lidstaten op dit moment de Code Goede Landbouw praktijken opgesteld? Zo nee, wat voor
actie onderneemt u hiertegen?

Sommige lidstaten hebben al meerdere jaren een Code van Goede Landbouw praktijken in hun regelgeving
opgenomen maar deze komt niet in alle gevallen overeen met de vereisten in de Code van de nitraatrichtlijn.
Het VAK, Denemarken, Griekenland, Italië en Luxemburg hebben al een Code. In Duitsland zijn de Codes op
het niveau van de Lander geregeld maar deze zijn niet allemaal in overeenstemming met de Code in de
nitraatrichtlijn en niet alle Lander hebben al een Code. Nederland ontvangt binnenkort ook een brief waarover
in punt 4 is gesproken omdat Nederland de code niet officieel bij de Commissie zou hebben aangemeld.
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Op welke datum dient de gebruiksnorm van 210 kg stikstof in werking te treden. 1 jan. 1996, tussen 1
jan. 1996 en december 1999, 18 december 1999?

en
7.

Op welke datum dient de gebruiksnorm van 170 kg stikstof in werking te treden. 1 jan. 2000,
tussen 1 jan. 2000 en december 2003, 18 december 2003.'

Op dit ogenblik bestaat er nog steeds onenigheid over de datum waarop de gebruiksnormen in werking zullen
treden. DG XI heeft deze vraag overgegeven aan de Juridische afdeling van de Commissie. Zij zullen
binnenkort, kwestie van dagen, uitsluitsel geven wat in de vergadering van het Nitraatcomité van 1 juni a.s. zal
worden meegedeeld.
Alle lidstaten zijn door deze afdeling verzocht om schriftelijk hun mening te geven over de gewenste datum
van de inwerkingtreding van de gebruiksnormen. Juridisch gezien moet het Hof van Justitie de uiteindelijke
uitspraak doen over de interpretatie van de richtlijn. Marien heeft geen mening over de datum die hij graag als
uitgangsdatum zou willen gebruiken.
8.

Wat telt voor u zwaarder de gebruiksnorm (170/210) of de waterkwaliteitsnorm (50 mg nitraat /liter)?

De Commissie hecht grote waarde aan de gebruiksnorm maar uiteindelijk is de waterkwaliteitsnorm van 50 mg
het belangrijkste, maar de twee normen kunnen niel los van elkaar worden gezien. Indien er problemen zijn in
een bepaald gebied met de kwaliteit van het drinkwater dan moei het nitraalgebruik zo strikt mogelijk worden
beperkt, en wel met de gebruiksnorm. Deze gebruiksnorm (voor dierlijke mest) is op dit moment één van de
eerste Europese wetgeving welke de landbouw beperkt op milieugebied/waterkwaliteit, de norm van 50 mg/liter
is niet wettelijk vastgelegd.
9.

Waarom kiest u voor een systeem van een vast gedefinieerde gebruiksnorm?

Op deze vraag is niet een duidelijk antwoord gegeven.
10.

Waarom kiest u voor regulering op basis van nitraat en niet op basis van fosfaat?

De reden dat er voor nitraat is gekozen is omdat dit nutriënt het drinkwater het meest bedreigt (zie artikel van
de richtlijn voor grondgedachte van de nitraatrichtlijn). Fosfaat vormt een minder groot probleem voor
drinkwater maar is van groot belang voor de kwaliteit van het stedelijk afvalwater. Fosfaat is reeds in de
regelgeving voor dit water opgenomen, er is inderdaad nog steeds een discussie gaande of er nog meer
regelgeving voor fosfaat moet komen maar deze richt zich vooral op de nutrificatie en niet op de
drinkwaterkwaliteit.
11.

Hoe staat u tegenover een mineralenboekhouding die gebaseerd is op het halen van de
gestelde doelen in de nitraatrichtlijn?

De mening is dat de wettelijk vastgelegde gebruiksnorm gehaald moet worden en in principe zijn alle te nemen
maatregelen om deze doelstelling te halen in orde.
12.

Hoe ziet u de toekomst voor de Nederlandse intensieve veehouderij?

De toekomst voor de intensieve veehouderij in Nederland is volgens Marien slecht, hij ziet het einde van deze
sector in zicht. Hij ziet echter nu het tijdstip aangebroken dat de landbouw zich zal moeten aanpassen aan de
grenzen die het milieu legt. Hij ziet wel een duidelijke rol voor de Commissie weggelegd om boeren die bereid
zijn hun produktieproces aan te passen aan de milieu-eisen financieel te ondersteunen. Er zijn op dit moment al
enige subsidiemogelijkheden welke deze intergratie kunnen ondersteunen.
13.

Is er voor Nederland een mogelijkheid om een uitzondering te krijgen op de gebruiksnormen? Hoe
schat u de kans in dat Nederland zich kan beroepen op een uitzonderingspositie?

Nederland kan een uitzonderingspositie aanvragen, dit is een puur juridische kwestie. Persoonlijk ziet Marien
weinig kans van slagen, uitzonderingen doen afbreuk aan de wet- en regelgeving.

54

Rapport verliesnorm contra gebruiksnorm

14.

Bijlagen

Denkt u dat alle lidstaten de nitraatrichtlijn volledig kunnen implementeren? Zo nee. wat doet u met
de landen waar het niet gebeurt?

Marien verwacht wel problemen maar kan ze niet specifiek noemen. Hij wijst op de in hel Verdrag vastgelegde
procedure dat de Commissie via het Hof van Justitie de implemcniniic afdwingt.
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Bijlage 6

Stand van
zaken mei
1995

Nederland

België
(Vlaanderen)

Implementatie schema van alle lidstaten

Juridische
status EG-

NO3
richtlijn in
wetgeving
Op basis
van
bestaande
wetgeving,
deels nog
aanpassen

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Heel
Nederland

Formele
status
wetgeving
+
aanwijzen
OK

als
Kwetsbaar
gebied
aangewezen

Bedoeling is formeel in
Dient in
gebreke
Mestaktie- volledig,
plan (MAP) nog in
opgenomen studie
te worden

Code
Goede
Landbouw
Praktijken
Bestaande

Formele
status Code
Goede
Landbouw
Praktijken
OK

wetgeving.
adviezen +
NDF voornemens. De
Code is
gepubliceerd
Klaar maar
nog niet

wettelijk
vastgesteld

eerste
Aktie-

Overige
punten

programma

NDF, IN,
wetgeving
aanpassen.

In
voorberei-

ding

in gebreke

Dient in
MAP
opgenomen
te worden

Het mestprobleem is

een 'hot'
politiek
item
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Stand van
zaken mei
1995
Bondsrepubliek
Duitsland

Italië

Juridische
status EGNO3 richtlijn
in wetgeving
Voor wat
betreft de
mestbepa-lingen
worden deze
nationaal
omgezet in de
"Düngeverordnung"

Richtlijn nog
niet in
wetgeving
vastgesteld
(plan om
gezamenlijk te
implemen-teren
met
L86/278/EEG

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Formele status Code Goede
wetgeving +
Landbouw
aanwijzen
Praktijken

Geheel
Duitsland is als
kwetsbaar
gebied
aangewezen

Planning is om
de verordening
in de herfst van
1995 uitte
vaardigen (in
werking medio
1996)

formeel in
gebreke
Regionale steun Officieel zijn de
voor aanwijzen kwetsbare
Po-vlakte (deel) gebieden nog
en intensief
niet aantuinbouwgewezen
gebied rond
Napels
in gebreke
(Campania)

In "Düngeverordnung"
opgenomen

Formele status
Code Goede
Landbouw
Praktijken
Sinds 1989
voorsclirift in
"Dünge-mitlelgesetz"

eerste
Aktieprogramma

Overige
punten

Zien
"Düngeverordnung" als
eerste Aktie
programma

Duitsland hoopt
dat de
Commissie de
"Dünge-verordnung" als eerste
Aktie
programma ziet

Nog niel
opgesteld (zit
vast i.v.m. vele
ministerswisselingen

Regio's zijn
bezig met de
implemen-tatie,
de nationale
wetgeving geeft
daar ook de
mogelijk-heden
voor.

in gebreke

In regio's zijn
er wettelijke
maatregelen
gepubliceerd.
CGLP is
opgesteld in het
kader van het
Panda -project

Nog niet
officieel
opgenomen in
nationale
wetgeving
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Standvan
zaken mei
1995
Frankrijk

Denemarken

Juridische
status EGNO3 richtUjn
In wetgeving
Richtlijn per
decreet van 3
sept. 1993
gepubli-ceerd
(Decreet 931038)

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Op basis van
bestaande
wetgeving

Volledig
aangewezen

Bijlagen

Formele status Code Goede
wetgeving +
Lmulhoim
aanwijzen
Praktijken

Vaststelling
formeel in
gedelegeerd aan gebreke
de departementen
(inventeri-satie
voor 80 %
geschied)

OK

In besluit van
22-11--93 isde
CGLP
opgenomen

Reeds
bestaande
Code +
wetgeving

Formele status
Code Goede
Landbouw
Praktijken
OK

OK

eerste
Aktieprogramma

Overige

Decreet voor
uitvoering is
nog niet
getekend
(vanwege
presidentsverkiezingen)

Het Ministerie
van Landbouw
alswel Milieu
twijfelen er niet
aan dat op 18
dec. 1995
het eerste
Aktieprogr.
klaar is
Wijzigingen op
- GVE/ha.
- uitbreiding
areaal verplichte groenoebouwing in
de winterperioden
- combinatie

Geen extra
maatregelen,
wel aanscherpen van
wetgeving op
basis van
monitoring
gegevens

punten
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Standvan
zaken mei
1995
Verenigd
Koninkrijk.

Ierland

Juridische
status EGNO3 richtlijn
in wetgeving
Geen sprake
van specifieke
wet- of
regelgeving

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Formele status Code Goede
wetgeving +
Landbouw
aanwijzen
Praktijken

Nog niet
definitief
Kwetsbare
gebieden
aangewezen

formeel in
gebreke

Bestaande
vrijwillige code
(Eng., Wales),
in concept in Nlerland

Verwach-ting is
dat er geen
wettelijk
instrument
wordt
opgenomen in
wetgeving

Uit onderzoek
blijkt dat er
geen kwetsbare
gebieden zijn

mgebreke

In een ver
stadium,
waarschijnlijk
over twee
maanden
afgerond

Formele slnlus eerste
AktleCode Goede
programma
Landbouw
Praktijken
Niet bekend
formeel m
gebreke

in gebreke

Geen, want er
zijn geen
Kwetsbare
Gebieden

Overige
punten

Conform art.
107 van de
Water Act 1989
zijn degene die
watervervuiling
veroorzaken
hiervoor
aansprake-lijk,
er is geen
concrete norm
Mogelijk wordt
de CGLP op 1
juni aan de
Commissie
aangeboden
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Standvan
zaken mei
1995
Spanje

België

(Wallonië)

Juridische
status EGNO3 richtlijn
ui wet Beving
Ministerie van
Milieu heeft
ontwerp
Koninklijk
Decreet
opgesteld,
verwachting
over 3/4
maanden
publikatie in
Staats-courant
Geïmplementeerd

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Formele status Code Goede
Landbouw
wetgeving +
Praktijken
aanwijzen

Formele status
Code Goede
Landbouw
Praktijken
Formeel in
gebreke

Maximaal S
maanden na
publikatie
moetende
autonome
gewesten de
kwetsbare
gebieden
aanwijzen
(medio 1996)

Formeel in
gebreke

Ministerie van
Landbouw steil
het op twee jaar
na de
aanwijzing van
de kwetsbare
gebieden
(misschien
eerder)

2 zones
aangewezen

OK

Volgens de
OK
Waalse regering
maakt het
mestbeleid
onderdeel uit
van het beleid
binnen de
CGLP

eerste
Aktieprogramma

Overige
punten

Aktie
programma
gaat van start
na opstellen
CGLP
(misschien
eerder door
voorwerk van
het Ministrie
van
Landbouw)
Mest vormt
onderdeel van
het afvalstofTen-beleid
(er is geen
aparte
meststoffenwetgeving)

De
implementatie
kan sneller gaan
door voorwerk
van gewesten en
het Ministerie
van Landbouw

Weinig
intensieve
veehouderij en
grote spreiding
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Stand van
zaken mei
1995

Juridische

Zweden

In voorbereidende fase

Finland

In voorbereidende fase

status EGNO3
richtlijn in
wetgeving

Aanwijzing
kwetsbare
gebieden

Formele
status
wetgeving
+

aanwijzen
Eind van dit 4 jaar de tijd
jaar worden
voor
de kwetsbare implemengebieden
tatie
definitief
vastgesteld
Er bestonden
alzg.
"gevoelige
gebieden"
waarschijn4 jaar de tijd
lijk worden
voor implementatie
deze zomer
de kwetsbare
gebieden
definitief
vastgesteld

Code Goede
Landbouw
Praktijken

Formele
status Code
Goede
Landbouw
Praktijken

eerste Aktie- Overige
programma punten

Delen
aanwezig in
bestaande
mesl- en
aanverwante
wetgeving

4 jaar de tijd
voor
implementatie

niet bekend

Delen
aanwezig in
bestaande
mest- en
aanverwante
wetgeving

4 jaar de tijd
voor implementatie

niet bekend

Voor Zweden
is het
onduidelijk
of de 4 jaarstermijn geld
vanaf 1992
(lid EER) of
1-1-1995
(Lid EU)
Milieu
Ministerie is
verantwoordelijk
voorde
implementatie
Zie: Zweden
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Stand van
zaken mei
1995

Luxemburg

Juridische
status EG-

NO3
richtlijn in
wetgeving
Geïmplementeerd

Aanwijzen
kwetsbare
gebieden

Bijlagen

Formele
status
wetgeving

eerste Aktie
programma

Bestaande
wetgeving +
nieuwe
aanbevelingen
Naar
verwachting
in de herfst
van 1995
klaar

OK

Geïmplementeerd

Nieuwe
lidstaat

Het opstellen
van het eerste
Aktieprogram
ma is mede
gekoppeld
aan de
besluitvorming over de
kwetsbare
gebieden

aanwijzing
Heel
Luxemburg

OK

aangewezen
Wettelijk
gedekt door
"Wasser
rechtsgesetz"

Formele
status Code
Goede
Landbouw
Praktijken

+

als
Oostenrijk

Code Goede
Landbouw
Praktijken

Nieuwe
Nog geen
Lidstaat
kwetsbare
gebieden
aangewezen, Zie: Zweden
discussie of
heel
Oostenrijk of
een groot
deel ervan

Zie: Zweden

Overige
punten

"Bodenschutz
-konzept" in
ontwikkeling
(afhankelijk
vaneen
intem proces
van meningsvorming)

Van Griekenland is niets officieel bekend.
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Bijlage 7:
Tekst van de nitraatrichtlijn, bijlage UI:

Nederlandse wijze van implementatie:

1.1- Periodes waarin het verboden is om
bepaalde meststoffen in de bodem te
brengen.
1.2 - Opslagcapacitiet voor dierlijke mest,
waarborg voor voldoende mestopslag.
1.3 - Beperking van op of in bodem brengen
van meststoffen overeenkomstig CGLP
en rekening houdend met de kenmerken
van de betrokken kwetsbare zone.
2 • Deze maatregelen moeten waarborgen dat
de elk jaar op of in de bodem gebrachte
hoeveelheid dierlijke mest, met inbegrip
van die welke door de dieren zelf wordt
opgebracht, voor elk landbouw- of
veehouderijbedrijf een bepaalde
hoeveelheid per hectare niet overschrijdt.
Deze bepaalde hoeveelheid per hectare is
de hoeveelheid mest die 170 kg N bevat.
De Lidstaten mogen evenwel:

Aan voldaan via Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen
(BGDM).

a - voor het eerste actieprogramma een
maximaal 210 kg N bevattende
hoeveelheid dierlijke mest toestaan.
2b • Gedurende en na het eerste
actieprogramma van vier jaar andere
hoeveelheden dan de bovengenoemde
vaststellen. Deze hoeveelheden moeten
zodanig worden vastgesteld dat geen
afbreuk wordt gedaan aan het bereiken
aan de in artikel 1 genoemde
doelstellingen, en zij moeten worden
gemotiveerd aan de hand van objectieve
criteria
Indien een lidstaat krachtens dit punt b)
een andere hoeveelheid toestaat, doet hij
daarvan mededeling aan de Commissie,
die de motivering volgens de procedure
van artikel 9 bestudeert
3 - De lidstaten kunnen de in punt 2
genoemde hoeveelheden berekenen
op basis van aantallen dieren
4 - De lidstaten stellen de Commissie in kennis
van de wijze waarop zij de bepalingen van
punt 2 toepassen. In het licht van de
ontvangen informatie kan de Commissie,
indien zij dit noodzakelijk acht,
overeenkomstig artikel 11 passende
voorstellen aan de Raad voorleggen.

BGDM hieraan aanpassen
(voor 18 december 1995).
Staat beschreven in CGLP en is voor een groot deel
omschreven in de wetgeving.

Nederland kan op dit moment niet voldoen aan de
gebruiksnorm van 170 kg N/ha aan het begin van het
tweede Aktieprogramma (18 december 1999 - 1 8
december 2003).

Nederland kan op dit moment niet voldoen aan de
gebruiksnorm van 210 kg N/ha aan het begin van het
eerste Aktieprogramma (18 december 1995-18
december 1999).
Voorbeelden:
- lange groeiperiodes;
- gewassen met hoge stikstofopname;
• hoge nettoneerslag in de kwetsbare zone;
• bodems met een uitzonderlijk hoog
denitrificatievermogen.
Maar, dit kan ook een verüesnorm zijn.

Nederland moet een uitzonderingpositie voorleggen
aan de Commissie en het nitraatcomité, en eventueel
de Milieuraad.

Dit is niet verplicht.

Nederland moet de Commissie in kennis stellen van de
wijze waarop de gebruiksnormen worden ingevoerd
(lobby moment één).

Mogelijkheid om de richtlijn aan te passen (lobby
moment twee).
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