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Regels voor mestgebruik te streng?
De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet valt formeel onder de WOT Natuur & Milieu
en bestaat uit vijf leden die allemaal een eigen
expertiseveld vertegenwoordigen. Onder de
commissie ressorteren specialistische werkgroepen die op ad hoc basis worden samengesteld al naar gelang het onderwerp van de studie. De commissie stuurt deze werkgroepen
aan. Een belangrijke taak van de commissie is
het adviseren bij het ontwikkelen van het
nieuwe mestbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld
over het berekenen van het mestoverschot en
over het berekenen van de hoeveelheid mest
dat een dier gemiddeld 'produceert'. Ook adviseert de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet over het actualiseren van bemestingsadviezen, de vaststelling van normen en
het opstellen van protocollen voor monitoring.
Verder geeft de commissie adviezen over het
al dan niet toestaan van nieuwe meststoffen in
de landbouw. De commissie toetst nieuwe
meststoffen op hun geschiktheid voor toepassing in de landbouw.
Maar er komen daarnaast ook veel vragen en
adviesvragen, vertelt Gerard Velthof, secretaris
van de commissie. "Zo kregen we bijvoorbeeld
vorig jaar de vraag van bollentelers die zich
afvroegen of de huidige regels voor mestgebruik niet te streng zijn. Zij vrezen dat bodemvruchtbaarheid door die normen zo laag wordt
dat een economisch duurzame teelt van bloem-
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bollen niet meer mogelijk is. Als zo'n vraag binnenkomt, gaan we daar een werkgroep op zetten die een antwoord moet gaan vinden. Dat
zou uiteindelijk kunnen leiden tot een groter
onderzoek en nog een stap verder eventueel
tot het aanpassen van de normen. Kern is dus
dat als Nederland de normen zou willen veranderen, je aan Brussel kunt laten zien dat we
dat niet zo maar doen, maar gedegen onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek."
Derogatie
Een allereerste onderwerp voor de commissie
was het verzoek van Nederland om meer stikstof per hectare te mogen toedienen dan volgens de Nitraatrichtlijn mag. Uiteindelijk is dit
derogatieverzoek door Brussel ingewilligd.
Mark de Bode is vanuit het ministerie van LNV
als adviseur betrokken bij de commissie: "Dat
is in belangrijke mate te danken aan de stevige
wetenschappelijke onderbouwing van ons verzoek. Het schijnt dat andere landen daar nog
wel eens jaloers naar kijken, jaloers over het
feit dat we hard hebben kunnen maken dat een
norm van 250 kg stikstof per hectare mogelijk
is. We hebben de Europese Commissie er van
kunnen overtuigen dat dat in Nederland kan
zonder schade aan het milieu toe te brengen."
Maar het is niet alleen techniek en chemie dat
op het bordje van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet komt. Mark de Bode:
"Een andere taak is bijvoorbeeld de monitoring
van de mestmarkt. Door de aanscherping van

de normen, wordt het steeds moeilijker voor
boeren om de mest verantwoord af te zetten.
Daarom is het belangrijk om de mestmarkt
transparant te krijgen. Als we weten hoe die
markt werkt, is het misschien ook gemakkelijker om oplossingen te bedenken voor het
mestoverschot."
Kaderrichtlijn Water
De vraag is nu hoe lang de commissie mag of
moet blijven bestaan. Is Europa inmiddels
gewend aan de goed onderbouwde adviezen?
En is het vertrouwen daarmee weer teruggewonnen? De Bode: "Het vertrouwen is er misschien wel weer, maar tegelijkertijd blijft het
een onderwerp waar we op het scherpst van
de snede werken. Zolang de landbouw geen
transitie doormaakt, zal er spanning blijven tussen de milieudoelstellingen en de landbouwdoelstellingen. Dus blijft het ook belangrijk om
alle adviezen en normen wetenschappelijk goed
te onderbouwen."
Velthof: "Daar komt bij dat we nu weer werken
aan een nieuw derogatieverzoek voor na 2009.
Bij deze aanvraag moet Nederland opnieuw
onderbouwen wat voor Nederland haalbaar is.
Bovendien krijgen we steeds meer te maken
met de Kaderrichtlijn Water. Die stelt uiteraard
ook veel eisen aan het gebruik van allerlei stoffen zoals meststoffen. Daar zal nog het nodige
aan uitgezocht moeten worden en daar zullen
ook de nodige adviezen over uitgebracht moeten worden."

Bestuurlijke variëteit in natuur- en landschapsbeleid
Natuur- en landschapsbeleid wordt nog altijd in
belangrijke mate door de overheid geregisseerd. De gedachte dat beleid vandaag de dag
ontwikkeld en uitgevoerd wordt in samenwerking met maatschappelijke organisaties en private partijen spoort slechts gedeeltelijk met de
realiteit. Dit concluderen onderzoekers van
Alterra, LEI en de Leerstoelgroep Bos- en
natuurbeleid (Wageningen UR). Zij onderzochten in opdracht van de WOT Natuur & Milieu
drie regionale beleidsprocessen.

wikkeling en -uitvoering steeds minder vanuit
de overheid worden geregisseerd, maar juist
in toenemende mate tot stand komen in overleg met maatschappelijke organisaties en private partijen. Om deze veronderstelling te
toetsen analyseerden de onderzoekers drie
regionale beleidsprocessen waarin gebiedsgericht natuur- en landschapsbeleid tot stand
komt: de Wijde Biesbosch, het Drents-Friese
Wold en het Groote Veld. Uit hun analyse komt
een gemengd beeld naar voren.

Aanleiding voor het onderzoek vormde de veronderstelde verschuiving in het Nederlandse
natuur- en landschapsbeleid van government
naar governance. Dit houdt in dat beleidsont-

In de drie onderzochte beleidsprocessen manifesteert governance zich maar in beperkte
mate. Het beleidsproces rond het Groote Veld
vertoont nog de meeste governance kenmer-

ken. Deze bevinding zou volgens de onderzoekers moeten leiden tot een nuancering van het
vaak gepresenteerde idee dat beleidsprocessen tegenwoordig vooral governance processen zijn. In realiteit is veelal sprake van
hybride mengvormen met zowel government
als governance kenmerken. /WB

Meer informatie:
Boer, S. de et al., 2007. Bestuurlijke variëteit
in natuur en landschapsbeleid. Vergelijkende
analyse van regionale beleidsarrangementen
rond de Wijde Biesbosch, het Drents-Friese
Wold en het Groote Veld. WOt-studie 4. WOT
Natuur & Milieu, Wageningen.

Natuurbeheer op veebedrijven
Het kabinet heeft in 2002 besloten particulieren, waaronder agrariërs, meer te betrekken
bij het natuurbeheer. Om deze omslag te
kunnen evalueren, is het bedrijfsmodel FIONA
zodanig aangepast dat het behalve de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
(SAN) ook de deelname van graasdierbedrijven aan de Subsidieregeling Natuurbeheer
(SN) kan analyseren. Berekeningen met het
aangepaste model geven een beeld van de
inpasbaarheid van SAN en SN-pakketten.
Om de SN in het model op te nemen, is het
model op de volgende punten aangepast:
 zoogkoeien zijn toegevoegd aan de
mogelijk te houden soorten vee,
 twee methoden om de eenmalige subsidie

voor functieverandering aan te wenden zijn
uitgewerkt, namelijk één waarbij de subsidie
geheel wordt uitgekeerd in jaarijkse termijnen, en één waarbij het bedrijf de subsidie
voor functieverandering kan besteden aan
het aankopen van grond elders en
 de mogelijkheid is toegevoegd om land te
pachten van een terreinbeherende organisatie.
/WB

Meer informatie:
Groeneveld, R.A. et al., 2006. Natuurbeheer
op veebedrijven. Uitbreiding van het bedrijfsmodel FIONA voor de Subsidieregeling
Natuurbeheer. WOt-rapport 31.
WOT Natuur & Milieu, Wageningen.

Dragers landelijk gebied
Het landelijk gebied is de afgelopen vijftien
jaar kleiner geworden onder invloed van verstedelijking. De activiteiten in het landelijk
gebied zijn in diversiteit toegenomen en dat is
in het landschap terug te zien. Boeren produceren naast voedsel nu ook natuur en landschap en daaraan gerelateerde producten, bijvoorbeeld voor de recreant. Wonen en recreëren zijn twee andere functies die in omvang en
belang toenemen in het landelijk gebied.
Het Nederlandse cultuurlandschap is voor zijn
behoud en ontwikkeling nog altijd voor het
grootste deel afhankelijk van de landbouw. In
de landbouw is echter de laatste vijftien jaar
wel het een en ander veranderd. De schaalvergroting heeft doorgezet en een deel van het
grasland is vervangen door andere gewassen
zoals snijmaïs. Boeren verkrijgen steeds vaker
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een aanvullend inkomen door recreatieactiviteiten aan te bieden, zoals minicampings en
huisverkoop. Er staat nog steeds vee in de
wei, maar naast melkkoeien zijn dat in toenemende mate paarden, schapen en vleeskoeien.
Op het platteland wonen en werken is populair. De meeste vrijkomende agrarische
gebouwen worden in gebruik genomen als
woonhuis. Ook vestigen bedrijven zich soms
in deze gebouwen. Door verstedelijking is de
oppervlakte van het platteland afgenomen.
De afname van het landelijk gebied gaat langzaam. Doordat veel ontwikkelingen langs of
in de buurt van snelwegen plaatsvinden, lijkt
het echter sterker alsof het landelijk gebied
wordt volgebouwd.

Dit rapport vormt een naslagwerk bij de
Natuurbalans 2006. Het geeft een overzicht
van de gegevens die het LEI in opdracht van
het Milieu- en Natuurplanbureau ten behoeve
van de Natuurbalans 2006 heeft geïnventariseerd en geanalyseerd. De aandacht gaat
daarbij uit naar veranderingen in het landschap tussen 1990 en 2005, met een focus
op de dynamiek in grondgebruik en grondgebruikers in het landelijk gebied in de afgelopen 15 jaar. /WB

Meer informatie:
Vader, J. en H. Leneman (redactie), 2006.
Dragers landelijk gebied.
Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006.
WOt-rapport 35.WOT Natuur & Milieu,
Wageningen.
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