Waterkwaliteit in driekwart
van de landbouwgebieden
nog onvoldoende
In driekwart van de Nederlandse landbouwgebieden is de waterkwaliteit in
sloten en beken nog steeds onvoldoende. Die wateren voldoen niet aan de
nutriëntennormen. Het mestbeleid zorgt vanaf 1986 weliswaar voor
verbetering van de waterkwaliteit maar de maatregelen sorteren nog te weinig
resultaat. Deze conclusies zijn te trekken uit meetgegevens van het nieuwe
Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO).

D

e te hoge concentraties stikstof en
fosfor in het grond- en oppervlaktewater zijn afkomstig van
dierlijke mest van de intensieve veehouderij in
Nederland. De Nederlandse regering voerde
in 1986 de Meststoffenwet in en evalueert

sindsdien om de vijf jaar het effect van
emissiebeperkende maatregelen.
Dit jaar vindt een nieuwe evaluatie plaats.
Hiervoor zette Deltares samen met de
waterschappen en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu een meetnet op voor

oppervlaktewater in landbouwgebieden. Dit
meetnet bestaat uit 167 locaties, waarvan
iets meer dan de helft geschikt is voor een
trendanalyse doordat ze minimaal vanaf het
jaar 2000 bemeten worden.
Uit de analyse voor de jaren 2007 t/m 2010
blijkt dat voor stikstof tussen de 39 en 62
procent van de meetlocaties (afhankelijk van
de weersomstandigheden, droog of nat en
koud of warm) niet voldoet aan de norm.
Voor fosfor geldt dit voor 45 tot 57 procent.
Bij de toetsing op de combinatie van stikstof
en fosfor voldoet 61 tot 76 procent van de
meetlocaties niet. In een jaar met ongunstig
weer voldoet dus slechts 24 procent van de
meetpunten in landbouwgebieden voor
beide nutriënten aan de norm.
De normoverschrijdingen doen zich zowel in
zand- als klei- en veengebieden voor. In de
zandgebieden voldoet een iets hoger
percentage van de meetlocaties aan de norm
dan in het kleigebied. In de veengebieden
voldoet het laagste percentage van de
meetpunten aan de norm.
De concentraties stikstof en fosfor in het
oppervlaktewater dalen wel. Het mestbeleid
heeft dus wel effect, maar nog onvoldoende.
De Unie van Waterschappen pleit daarom
voor extra maatregelen om de problemen op
te lossen.
In de volgende en laatste uitgave voor de
zomervakantie verschijnt een uitgebreid
artikel over dit onderzoek.

Lieve Declercq nieuwe directievoorzitter Vitens
Lieve Declercq (46) is benoemd tot
voorzitter van de directie van Vitens.
De aandeelhouders hebben
daarmee ingestemd tijdens de
Algemene Vergadering. Declercq
treedt per 1 september in dienst.

D

eclercq studeerde Business
Engineering aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Van
2002 tot heden was zij als managing director
werkzaam bij Maltha Group (onderdeel van
Van Gansewinkel). Daarvoor oefende ze
dezelfde functie uit bij het moederbedrijf
en enkele managementfuncties bij Esso
Benelux.
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Aad van der Velden zal, na een inwerkperiode
van de nieuwe voorzitter, zijn functie als
gedelegeerd commissaris neerleggen en de
voorzittersrol in de Raad van Commissarissen
weer op zich nemen. Van der Velden kreeg in
2011 als toenmalig voorzitter van de Raad
van Commissarissen de taak zorg te dragen
voor de continuïteit van de organisatie en de
voortgang van realisatie van de strategie.
De Raad van Commissarissen, de aandeelhouders, de huidige directie, het
management en de ondernemingsraad van
Vitens zijn verheugd met de aanstelling. De
voorzitter van de Raad van Commissarissen,
Marie-Louise van Kleef: “Door haar
strategisch inzicht en het vermogen te

verbinden en anderen te inspireren is zij de
meest geschikte persoon om de grote
uitdagingen aan te gaan en ambitie waar te
maken waar Vitens voor staat.”
Vitens heeft voor de komende jaren
ambitieuze doelen gesteld op vijf terreinen.
Voorop staat een perfect functionerende en
klantgerichte organisatie. Verder wil Vitens
het beste drinkwater leveren tegen de
laagste kosten. Ook duurzaamheid van de
bedrijfsvoering en goed werkgeverschap
staan hoog op de agenda. Daarnaast wil
Vitens de internationale inzet vergroten en
de beschikbaarheid van goed drinkwater
en sanitatievoorzieningen verbeteren in
opkomende landen.

