12.Naar ecologische duurzaamheid
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12.1 Inleiding
Duurzaamheid omvat drie dimensies: een economische, een sociale en een
ecologische. De exacte 'eindtermen' van duurzaamheid kunnen niet worden
vastgelegd. Werken aan duurzaamheid is werken aan een evolutierichting. Het
gaat erom, opéén vandedrie dimensies vooruitgang teboeken zonder dat ditleidt
toteen ontwrichtingvanéénvandetwee anderedimensies.Zomogen economische
maatregelen op micro- of macroniveau geen ontwrichtingen veroorzaken op het
ecologische vlak en/of het sociale vlak. Ditgeldt op eenzelfde manier voor sociale
enecologische maatregelen. Deduurzaamheidsgedachte isdynamisch en evolueert
mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het isvanzelfsprekend niet alleen
een opdracht voor de landbouwsector, maar voor de gehele samenleving.
Op EU-niveau zijn twee kaders ontwikkeld om de ecologische duurzaamheid van
delandbouwteverhogen:het milieukader enhetlandbouwkader. Heteerstebestaat
uit een reeks richtlijnen voor de bescherming van milieukwaliteit. Het tweede
kader bestaat uit milieumaatregelen in het kader van de marktordeningen (eerste
pijler) en uit landbouwmilieumaatregelen in het kader van het plattelandsbeleid
(tweede pijler). Het milieukader zet de land- en tuinbouwsector er vooral op een
restrictieve manier toe aan om meer duurzaam te opereren, terwijl het landbouwen plattelandsbeleid dit op een meer stimulerende, aanmoedigende manier doet.
Indithoofdstuk wordt eersthet kernprobleem vanduurzame landbouw toegelicht,
waarna debetreffende Europese richtlijnen en maatregelen wordenbehandeld. In
een tweetal bijlagen wordt de toepassing van het milieukader in respectievelijk
Nederland en Vlaanderen toegelicht.

12.2 Duurzame landbouw:het kernprobleem
SindsdeTweedeWereldoorlogheeft delandbouw met succesantwoord gegeven op
de vraagvanuit de samenleving omvoldoende voedsel tegen aanvaardbare prijzen
teproduceren. Geholpen doorhet Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)werd
Europa op korte termijn zelfvoorzienend voor belangrijke land- en tuinbouw-

EU-beleidvoorlandbouw,voedselengroen

257

JorisRelaes,PatrickToddenFloorBrouwer

producten.Menzoukunnen stellen datlandbouwzijn 'contract metde samenleving'
is nagekomen door te werken aan productiviteit, kwantiteit en kostenbeheersing
en zodeburger vanvoedsel tegen redelijke prijzen tevoorzien. Maardat 'contract'
werd de afgelopen jaren ter discussie gesteld. Europese subsidies zijn gepaard
gegaan met overschotten, inefficiënties en verstoringen op de wereldmarkt.
Daarnaast werd er onvoldoende aandacht geschonken aan het milieu. Als gevolg
van intensivering, schaalvergroting en concentratie van delandbouwsector zijn de
negatieve effecten op natuur en milieu de afgelopen decennia steeds zichtbaarder
geworden. Ookwerd duidelijk dat hetbeleid negatieve effecten had ophet milieu.
Diverse aspecten zijn daarbijvanbelang:omvangenefficiëntie vanhetgebruik van
inputs als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en de daarmee
samenhangende vervuiling; rationalisering van de bedrijfsgroottestructuur en de
effecten daarvan op landschap en habitats;behoud en versterking van landbouw
in marginale gebieden (Brouwer en Lowe, 1998). Bovendien stelt de samenleving
nieuwe eisen:men wil eenlaaggeprijsd voedselproduct van onbesproken kwaliteit
en voortgebracht met productieprocessen die het milieu niet belasten en het
dierenwelzijn niet in gevaar brengen.
Hetantwoordopaldievragenvanuitdesamenlevingiseenduurzame(re) landbouw.
Een landbouw die de negatieve effecten ophet milieu zoveel mogelijk beperkt en
die mee zorgdraagt voor natuur en landschap, maar ookverantwoord omgaat met
levende dieren. Essentieel is wel dat de landbouwers die de voedselproductie
verzorgen daar ook van moeten kunnen leven. Dit alles moet op een sociaal
verantwoorde manier kunnen gebeuren. Alswe dus met zijn allen een duurzame
landbouwwillen,hoekomthetdandatditnietopéén,twee,driegerealiseerd wordt?
Belemmeringen

Watverhindert dat de verwachtingen van de maatschappij op dat vlak voldoende
snel kunnen ingelost worden? Vooreerst zijn er de specifieke eigenschappen van
delandbouw. Landbouw iseen productieproces waar 100%zekerheid niet bestaat.
Weersomstandigheden, ziekten, de levenscyclus van planten en dieren en andere
aan de productie vanlevende wezens gebonden fenomenen, kunnen de gewenste
aanpassingen van de productieprocessen en -methoden aan milieu- en dierenwelzijnseisen danig vertragen.
Maar er isookeenbelangrijke economische reden dieverhindert dat de landbouw
vlug en efficiënt evolueert in een meer duurzame richting. Demiljoenen land- en
tuinbouwers op wereldschaal hebben geen marktmacht om op te tornen tegen de
concentratie van de marktmacht die zich wel en nog steeds in toenemende mate
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doorzetbij de toeleverings-, verwerkings- en distributiesector. Dit heeft tot gevolg
datboeren demarkt moeten ondergaan en niet ofonvoldoende kunnen afdwingen
dateenredelijke prijswordtbetaaldvoordeproducten diezijopdemarkt brengen.
Hetintegreren vannieuwe maatschappelijke eisenwordtvooraldan problematisch
omdat zekostprijsverhogend werken,waardoor deconcurrentiepositie vanland-en
tuinbouw verder verzwakt.
Een anderbelangrijk obstakel voor duurzaamheid ishet toegenomen wantrouwen
bij de landbouwbevolking ten aanzien van de overheid. Die overheid wordt in de
loopderjaren minder en minder ervaren alsaanreiker van eenhelpende hand om
problemen op te lossen, maar meer en meer als een vervelende controleur die
onvoldoende voeling heeft met de sector.
Uitdaging

Degroteuitdagingisdaarom denieuwe eisen omtezettenintoegevoegde waarden
op een zodanige manier dat ze worden vertaald in de marktprijs. Wanneer dit
onvoldoende lukt, zijn overheidsinitiatieven nodig om aan de maatschappelijke
eisen te kunnen voldoen. Het kernprobleem waarmee de landbouw vandaag
geconfronteerd wordt, kan dan ookalsvolgtgeformuleerd worden:'hoekunnen in
een toenemende concurrentiële omgeving de extra inspanningen die land- en
tuinbouwers leveren op het vlak van leefmilieu, volksgezondheid, dierenwelzijn
worden gehonoreerd zodathun economischebedrijfszekerheid niet inhet gedrang
komt?' Of anders: 'hoe kan de paradox van een samenleving die aan de ene kant
via politiek, media en opiniemakers pleit voor een duurzame landbouw, maar er
aan deandere kantalsconsument nogonvoldoende toebereid iservoortebetalen,
weggewerkt worden?' Hierbij wordt onder meer verwezen naar het feit dat de
consument een vrijlagekostprijs van geproduceerd voedsel gewend is,omdat een
deelvandekosten (zoalsmilieuschade) diemet deproductie gepaard gaan, niet in
deprijsbegrepen is.Dezetweeslachtigheid iseenbelangrijke rem omde landbouw
verder te oriënteren in een duurzamere richting. Immers, meer kwaliteit werkt
kostprijsverhogend en dat is een concurrentie nadeel in een steeds meer globale
geliberaliseerde markt.
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12.3 Milieukader
Inleiding
Maatschappelijke druk om demilieuvervuiling terugte dringen, leidde in 1972tot
het eerste Milieu Actie Programma van de EEG. Dit was het startpunt om de
milieuproblemen op Europees niveau aan te pakken. In de beginperiode lag de
nadruk op vervuiling uit industriële bronnen, maar geleidelijk aan groeide de
aandachtvoordelandbouw.Eindjaren tachtigstonddeverminderingvan waterverontreining door nitraten en gewasbeschermingsmiddelen centraal. Hierdoor werd
het EU-milieubeleid steeds belangrijker voor de landbouwsector. Met de 'Single
European Act' in 1986, werd de milieubescherming erkend als een van de
hoekstenen van het EG-beleid. Ook zijn er voor een groot aantal milieuterreinen
nietbindende "thematic strategies" opgesteld.
HetzesdeMilieuactieprogramma
Intussen is Europa toe aan zijn zesde Milieu Actie Programma (Besluit nr.
1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot
vaststellingvan het zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap).
Het MAPheeft een looptijd tot 2012. Dit actieprogramma maakt deel uit van een
strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU.Hetprogramma isgericht opde
volgende hoofdpunten:
• Het benadrukken dat klimaatverandering een belangrijke uitdaging isvoor de
komende 10jaar endaarna, enhetbijdragen aan delangetermijndoelstelling van
stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een
niveauwaarbij gevaarlijke antropogeneverstoringvanhetklimaatsysteem wordt
voorkomen.
• Debescherming, instandhouding, herstel en ontwikkeling van de werking van
de natuurlijke systemen, de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
teneinde het verlies aanbiodiversiteit tot staan te brengen.
• Het bijdragen tot een hoog niveau van levenskwaliteit en sociaal welzijn voor
de burgers door het tot stand brengen van een leefomgeving waarin de
verontreinigingnietvaneen zodanigniveau isdatzijleidttotschadelijke effecten
opde volksgezondheid en het milieu.
• Eenbeter rendement van hulpbronnen en een beter beheer van hulpbronnen
en afval om tot duurzamere productie-en consumptiepatronen te komen.
Richtlijnen
Ophet vlakvan milieubeleid wordthoofdzakelijk gewerkt viarichtlijnen diein het
kader van het subsidiariteitsbeginsel omgezet moeten worden in nationale
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wetgeving. Richtlijnen geven de lidstaten de mogelijkheid om binnen bepaalde
marges de beoogde resultaten te bereiken via eigen gekozen wegen. Belangrijke
milieurichtlijnen met een impact oplandbouw zijn:
• Nitraatrichtlijn: Richtlijn 91/676/EEGvandeRaadvan 12december 1991inzake
de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten in agrarische
bronnen.
• Gewasbeschermingsrichtlijnen: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15juli
1991betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;
Richtlijn 79/117/EEGvan de Raadvan 21december 1978houdende verbod van
het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende
bepaalde werkzame stoffen.
• Kaderrichtlijn water: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid.
• Richtlijn i.v.m.deemissievanverzurende stoffen: Richtlijn 2001/81/EGvan het
Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale
emissieplafonds voorbepaalde luchtverontreinigende stoffen.
• Habitatrichtlijn: Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna).
Deze richtlijnen worden hierna verder toegelicht, met uitzondering van de habitatrichtlijn, dieinhetvolgendehoofdstuk (hoofdstuk 13)aandeordekomt.Ookwordt
hier kort ingegaan ophet klimaatbeleid.
Nitraatrichtlijn

DeNitraatrichtlijn heeft tot doel om verontreiniging (eutrofiëring) van oppervlaktewater en grondwater door nitraat uit agrarische bronnen terug te dringen en te
voorkomen. De lidstaten dienen hiertoe opleidings- en voorlichtingsprogramma's
optezettenwaarbijgebruikwordtgemaaktvan codesvangoede landbouwpraktijk.
De lidstaten moeten verder kwetsbare zones aanwijzen waar de codes verplicht
dienen gehanteerd te worden. Voor deze kwetsbare zones moeten ook specifieke
actieprogramma's worden ontwikkeld.
Eendergelijk actieprogramma omvatnaastuitrijbepalingen, bepalingen omtrent de
opslagcapaciteit, gebruiksnormen voor dierlijke mest (max. 170kgN/ha). Dit zijn
allemaal middelvoorschriften. Een lidstaat kan bij de Commissie om een
gemotiveerde afwijking (derogatie) verzoeken voor deze gebruiksnorm op
voorwaarde dat de doelstellingen van de richtlijn nageleefd blijven.
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Gewasbescherming

Met Richtlijn 91/414/EEG moet worden gewaarborgd dat door het in de handel
brengen binnen de Europese Unie van gewasbeschermingproducten geen
schadelijke effecten voormens endierofonaanvaardbare gevolgenvoorhet milieu
optreden. Derichtlijn diende terharmonisering vandereedsindemeeste lidstaten
van kracht zijnde bepalingen inzake de voorwaarden voor de afgifte van
vergunningen voorgewasbeschermingproducten endehierbij tevolgen procedures.
De richtlijn voorziet in twee categorieën: werkzame stoffen waarvan bij evaluatie
is gebleken dat het gebruik ervan geen onaanvaardbare risico's oplevert worden
opgenomen inbijlage Ivan de richtlijn; alleen dergelijke werkzame stoffen mogen
dan,naafzonderlijke goedkeuringdoordelidstaten, in gewasbeschermingproducten
worden gebruikt. Werkzame stoffen waarvan niet is aangetoond dat het gebruik
ervan geen onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van mens en dier of het
milieu oplevert, moeten uit de handel worden genomen.
De richtlijn bevat tevens een schema voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingproducten, dat moet worden gebruikt bij het in overweging nemen van
vergunningsaanvragen indelidstaten.Verdervoorzietderichtlijn inde mogelijkheid
om de afgifte van vergunningen tot bepaalde toepassingen te beperken en om
specifieke toepassingsvereisten vast te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de
veiligheid van de beroepsgebruiker of tot de mate waarin de bescherming van
grond- en oppervlaktewater wordt verzekerd.
De richtlijn markeert het begin van een 12-jarig programma voor de herevaluatie
van alle werkzame stoffen die ten tijde van de inwerkingtreding van de richtlijn
reeds op de markt van de EU waren. Dit proces verloopt echter zeer langzaam
vanwegehet complexewetenschappelijke enadministratieve werkdathierbij komt
kijken. DeCommissie heeft daarom in deloopvan 2002beslist de uiterste termijn
voordevoltooiingvandeherevaluatie teverleggen naarjuli2008.Indetweede helft
van 2005komt er een nieuw voorstel voor een gewasbeschermingsrichtlijn.
Kaderrichtlijn water

De Europese kaderrichtlijn waterbiedt een raamwerk om de vijf hoofddoelen van
duurzaam waterbeleid te realiseren. Deze doelen zijn:
• bescherming van ecosystemen;
• duurzaam gebruik van de waterbronnen;
• debescherming van het aquatisch milieu;
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• de vermindering van de verontreiniging van het grondwater;
• deafzwakking vandegevolgenvanoverstromingen envanperiodenvandroogte.
Het algemene doel van de kaderrichtlijn is dan ook de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater, waarbij bepalingen
worden vastgesteld voor de gebruiksaspecten en de kwantitatieve, kwalitatieve en
ecologische aspecten van zowel grond-als oppervlaktewater.
Dekaderrichtlijn moetzorgenvoordecoördinatie, deintegratie enoplange termijn
deverdere ontwikkelingvandealgemenebeginselen en structuren voor duurzaam
watergebruik binnen de EU.In de toekomst zal deze nieuwe wetgeving een groot
aantalbestaande richtlijnen integreren. Dereedsbestaande verplichtingen die uit
deze richtlijnen volgen blijven behouden, maar worden door de kaderrichtlijn in
een ruimer en coherenter kader geplaatst.
De richtlijn isgebaseerd opde"stroomgebiedbenadering", diedewaterkwaliteit per
stroomgebied probeert te realiseren. Dit leidt ertoe dat de landen waar de
watermassa's doorheen stromen moeten en kunnen samenwerken om de
doelstellingen te realiseren.
12.3.5 Richtlijn inverband met de emissie vanverzurende stoffen

Deze richtlijn, die steunt opeen aantal internationale afspraken, bevat per lidstaat
nationale emissieplafonds voor de polluenten S0 2 , NOx en NH3. Deze
emissieplafonds zouden bereikt moeten worden tegen 2010.
Klimaatbeleid

Hetklimaatbeleid ispasrecent opgepikt inhet EU-beleid,hoewel delidstaten hier
al sinds eind jaren tachtig aan werken. In 1992 werd in Rio de Janeiro het
zogenoemde Raamverdragklimaatverandering vandeVerenigdeNaties(UNFCCC)
gesloten, meestal aangeduid alshet Klimaatverdrag. Dedoelstellingvandit verdrag
is:"hetstabiliserenvan de concentratie vanbroeikasgassen indeatmosfeer op een
zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt
voorkomen." Een mondiaal gemiddelde temperatuurstijging van maximaal 2°C
wordt als acceptabel beschouwd. De meest in het oog springende hieruit
voortvloeiendebeleidsmaatregel ishet Kyotoprotocol.Hierinwerdafgesproken dat
deratificerende landenhun emissievanbroeikasgassen in2010zouden verminderen
ten opzichte van de emissie van 1990.
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De EU werkt als geheel samen om het Kyoto protocol te ratificeren en oefent
gericht haar economische en politieke macht uit om andere landen over te halen
ommee tewerkenaanditprotocolendeimplementatie daarvan.Daarnaast worden
er een aantal stappen genomen om het klimaatbeleid meer te integreren in de
anderebeleidsterreinen. Alsrecent voorbeeld kanworden genoemdderichtlijn om
het gebruik van biobrandstof te stimuleren (2003/30/EG). In deze richtlijn staat
hoeveelbiobrandstof wettelijk moet zijnbijgemengd (oplopend van 2%in 2006tot
6% in 2010)bij conventionele brandstoffen. Deze integratie van het klimaatbeleid
inhet landbouwbeleid isdoor de Europese Commissie in de evaluatie van het EUmilieubeleidbevestigd. Daarbij isook expliciet de integratie van het klimaatbeleid
in de tweede pijler van het landbouwbeleid genoemd.
Een complicerende factor isdat grote landen zoals de Verenigde Staten, China en
India vooralsnog weigeren om aan het protocol mee te werken. Doordat deze
landen zelfflinkbijdragen aandemondiale emissievanbroeikasgassen staatdit een
effectief klimaatbeleid in de weg.

12.4 Landbouwkader
Sinds de MacSharryhervorming van 1992is er in het GLBeen prominente plaats
ingeruimd voordeondersteuning vanmilieuvriendelijke productiemethoden inde
land-en tuinbouw. Deze evolutie werdbevestigd en nogversterkt inhet kader van
dejongste hervormingen vanhetGLB.
Markt- en prijsbeleid

Door de GLB-hervorming van 2003worden delandbouwsubsidies (voor een groot
deel) losgekoppeld van de landbouwproductie en samengevoegd in één
bedrijfstoeslag (Verordening 1782/2003/EG). Door de prijsverlagingen wordt in
principe de intensivering van de landbouwsector minder aangemoedigd, zodat er
meerruimtekomtvoorextensievere (enwellichtookeen minder milieubelastende)
landbouw (Brouwer en Godeschalk, 2004).Het ontvangen van de compenserende
toeslagen wordt gekoppeld aan het voldoen aan richtlijnen (achttien in totaal) op
hetgebiedvanmilieu,voedselveiligheid, dieren-enplantenziekten en dierenwelzijn
en aande"Goedeagrarische enmilieucondities".InEUjargonwordtdeze koppeling
aangeduid met hetbegrip cross-compliance.
Dit stelsel van cross-compliance, dat vanaf 2005 wordt ingevoerd, slaat een brug
tussen het landbouw-, milieu- en natuurbeleid. Om in aanmerking te komen voor
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debedrijfstoeslag, dievanaf 2005dehectare-endierpremiesgaatvervangen, zullen
bedrijven moeten voldoen aan een achttiental Europese richtlijnen ophet terrein
van milieu, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Vanaf 2005 geldt
dit onder meer voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Worden basisnormen niet
nageleefd, dankan een deel (maximaal 15-20%)vanderechtstreekse steun worden
ingetrokken. Een belangrijk argument voor cross-comlpiance is dat het
maatschappelijk onaanvaardbaar isdateenondernemerbelastingmiddelen ontvangt
als deze niet aan algemene regels voldoet.
Deuitvoerings-en controlelasten zullen metdeinvoeringvancross-compliance fors
toenemen, vooral omdat bedrijven periodiek op de naleving van de voorwaarden
moeten worden gecontroleerd. Omkering van debewijslast zoude administratieve
lasten voor de overheid kunnen verminderen. De boer zou in dat geval een
certificaat moetenkunnen tonen waarinvastgelegd isdathijaan de minimumeisen
voor milieu, natuur, dierenwelzijn en voedselveiligheid voldoet.
Landbouwmilieumaatregelen

Vanaf de Mac Sharry hervorming van 1992 zijn in het kader van het GLB
programma's ontwikkeld voorhet verbeteren van natuur- en milieukwaliteit. Deze
programma's maken deel uit van de plattelandsontwikkelingsplannen. Centraal
hierin staat het veranderen van de bedrijfsvoering. Om deelname aan deze
programma's te bevorderen worden vergoedingen gegeven. Economische
afwegingen zijn cruciaal bij de keuze van boeren om aan milieudoelstellingen bij
tedragen:maatregelenvoormilieu ennatuurwordenafgewogen tegen alternatieven
om de productie te vergroten.
Op dit moment spelen de milieu- en natuurvergoedingen in het Europese plattelandsbeleid al een vrijbelangrijke rol: ongeveer 20procent van de agrariërs in de
EUontvangt een vergoeding. In Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden gaat
hetbijvoorbeeld om meer dan de helft van de melkveehouders.
Hetbelangvan milieudoelen isbevestigd doorhet Commissievoorstel vanjuli2004
voor de hervorming van de plattelandsontwikkeling waarbij landbouwmilieumaatregelen verplicht blijven en de ontvangers ook moeten voldoen aan de
cross-compliance richtlijnen die zijn vastgesteld voor de eerste pijler van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
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12.5 Private initiatieven
Naast de in de voorgaande paragrafen behandelde overheidsmaatregelen wordt
gedragsveranderingbijboerenookgestimuleerd doorparticuliere initiatieven. Een
van de voorbeelden van sturing is het afsluiten van contracten tussen waterleidingbedrijven en boeren. In enkele Europese landen (vooral in Duitsland en
Frankrijk, maar op beperkte schaal ook in Nederland) zijn er waterleidingmaatschappijen diedekwaliteit van het drinkwater uithun wingebieden ingevaar zien
komen doorde uitspoeling van nitraat ofpesticiden. Deverwijdering achteraf van
nitraat uit het drinkwater is een kostbare zaak. Door nu de boeren rondom de
waterwingebieden tebetalen ommeer (dan wettelijk verplicht) tedoen tegen deze
uitspoeling, kan een kosteneffectieve oplossing worden gevonden (Oltmer, 2003).
Ditistevergelijken met delandbouwmilieumaatregelen waarbijboeren ookworden
betaald voorhet leveren van extra "groene diensten".
Ookconsumenten zettenbedrijven aan omstrengere eisentestellenaan producten
en productieprocessen. Om op de vraag in te spelen, is een aantal producten en
labels ontwikkeld, zoalshet EKO-labelvoor ecologische producten.
Een aantal bedrijven heeft het initiatief genomen om zelf (bovenop de wettelijke
eisen)voorwaarden voordeprimaire producent in Europeesverband vastteleggen.
Binnen Eurep-GAP (Eurep = Euro-retailer produce working group, GAP= Good
Agricultural Practice)wordenmet andere supermarktorganisaties en certificeerders
uitdelandbouwsector uit Europa nieuwe standaarden (perland verschillend) voor
de voedselveiligheid en voor ketengaranties uitgewerkt. Met aspecten die
samengevat kunnen worden onder de noemer duurzame landbouw wordt ook
rekening gehouden (Brouwer et al, 2001). De GAP-richtlijnen bevatten zowel
verplichtingen alsaanbevelingen. Debasiswordtgevormd doordewettelijke eisen
van hun land en de registratie van bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De telers ontvangen hun GAP-goedkeuring door middel van
onafhankelijke controle door een door EUREPgoedgekeurde controleorganisatie.

12.6 Conclusies

Sindsdejaren zestig van de vorige eeuw zijn de milieuproblemen steeds meer op
de politieke agenda komen te staan. Nadat het milieubeleid in eerste instantie
voornamelijk door de lidstaten werd aangepakt, is dit onderwerp later ook
nadrukkelijk op de Europese agenda gekomen. Sinds het zesde Milieu Actie
Programma streeft de EU naar een milieubeleid dat coherent is met het overige
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beleid. Ookbinnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid ziet men dan ook dat
er meer rekening wordt gehouden met het milieubeleid. Deze trend is vooral
ingezet na 1992. De landbouw wordt hierdoor ook via het markt- en prijsbeleid
richting duurzame productie gestuurd. Ditbegon aanvankelijk met het landbouwmilieubeleid, wat in 1999 in de tweede pijler van het landbouwbeleid is
ondergebracht. Metdeverplichte invoeringin2005van cross-compliance speelt dit
ookbijdetoeslagenenmakennatuur-enmilieudoelstellingen deeluitvande eerste
pijler van hetGLB.
De handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en
duurzaamheid verloopt vrij moeizaam en eist van de betrokken bedrijven een
aanzienlijke inspanning.Anderevormenvanreguleringkunnen wellichthelpen om
dekostenaanvaardbaartehouden endedoelenterealiseren.Zoworden contracten
afgesloten waarbijandere partijen (mee)betalenvooreenbepaalde (gewenste)vorm
van landbouw, die door hen gewenst is, de zogenaamde 'groene diensten'. Ook de
consumenten endeagrifoodsector hebben deafgelopenjaren eenbijdrage geleverd
om boeren te stimuleren om duurzamer te gaan produceren. Naast allerlei
beperkingen levert de aandacht voormilieu en duurzaamheid ookkansen op voor
delandbouwsector. Hierdoorwordtderelatietussen milieu enlandbouw langzaam
maar zeker beter.
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Patrick JbddenFloorBrouwer
Mest en mineralen
In Nederland zijn de emissies van stikstof en fosfaat sterk afgenomen door de
melkquotering en het Nederlandse mestbeleid. In de periode 1980-2001 is de
stikstofemissie naar debodem met 33% afgenomen en de fosfaatemissie zelfs met
45%. Beide emissies vertoonden grote variaties in de tijd. De ammoniakemissie
(NH3) is in diezelfde periode met 41% afgenomen. Bij de afname van de
stikstofemissie speelde het verminderde gebruik van kunstmest een grote rol. In
de periode 1998-2001daalde het gebruik van stikstofkunstmest met ruim 25%. De
ammoniakemissie isafgenomen doorhetemissiearmuitrijden vanmest.Figuur12.1
geeft eenbeeldvan deontwikkeling van demilieudruk in deland- en tuinbouw in
Nederland tussen 1980en 2003.
Deefficiency vanhet mineralengebruik isgeleidelijk verbeterd. Ophet hoogtepunt
vandemineralenemissie (rond 1985)kwamnamelijk meer dan50%vandemineralentoevoer inhetmilieuterecht,terwijl ditinrecentejaren minderdan40%is.Vanaf
1998zijn de emissies verder afgenomen door de aanscherping vanhet mestbeleid
en door de invoering van het mineralenaangiftesysteem (MINAS).MINAStrad in
2001voor alle veehouders, akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers in werking.
Dit administratiesysteem richtte zich op het monitoren (en beperken) van de
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Figuur/2.1.Milieudrukdoormeststoffenvandeland-entuinbouwinNederland(Bron:R}VM,2004).
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verliezen van nutriënten bij de bedrijven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
mineralenbalansen. Het voordeel van dit systeem was dat gebaseerd was op de
gemeten verliezen, waardoor MINASmogelijkheden bood om rekening te houden
met debedrijfsvoering en tot de meest (kosten)effectieve maatregelen te komen.
Het nadeel van het MINASsysteem isdat het veel administratieve inspanningen
vereist en dat de handhaving moeizaam verloopt.
Inoktober2003beslistehet EuropesehofvanjustitiedathetNederlandse mestbeleid
niet voldeed aan deNitraatrichtlijn. Eenvan degrootstebezwaren vanhet hofwas
dat Nederland geen gebruik maakte van degebruiksnormen (maar verliesnormen
via MINAS).Het probleem wasdatvia MINASwelboetes werden opgelegdbij een
te hogebemesting, maar dat dit niet expliciet verboden werd. Het hofbesliste dat
deNederlandse wetgevingmoestworden aangepast aan denitraatrichtlijn. In2006
zalhet systeem daarom waarschijnlijk worden vervangendooreen systeem waarbij
de gebruiksnorm centraal staat. Hierbij zijn er normen gegeven voor de totale
aanvoervanstikstof en fosfaat uitdierlijke mest enkunstmest. Dezenormen zullen
afhangen van de grondsoort en het verbouwde gewas.
Er kan worden gesproken van een moeizame relatie tussen Nederland en de
Europese Commissiebijdeimplementatie vandeNitraatrichtlijn inde Nederlandse
wetgeving. De Nederlandse overheid ging er lange tijd van uit dat het door haar
opgezette MINAS systeem ruim voldoende was om aan de Europese eisen te
voldoen. Het Europese gerechtshofbesliste echter anders.Doordezeuitspraak zal
het voldoen aan deze normen nog veel nieuwe inspanningen van de agrarische
sectorvragen. Hetiswelinteressant omteconstateren datde Europese Commissie
aandeenekantvasthoudt aandegebruiksnorm, terwijl dekaderrichtlijn waterjuist
een breed kader schept "waarbinnen de bestaande richtlijnen vallen en blijven
bestaan" en juist doelvoorschriften gebruikt om de waterkwaliteit in de EU te
garanderen. Hierover zijn doorhet Europees Parlement recent nogvragen gesteld
aan de Europese Commissie.
Gewasbescherming

Door een actiefbeleid ter vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, ishet gebruik inNederland delaatstejaren flink afgenomen
(zie tabel 12.1).
Demilieuschade door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalt en zelfs
nogsneller dan de gebruikte hoeveelheid. Volgenshet RIVM(RIVM, 2004) is deze
belasting sinds 1998voor debodem met 20%,voorhet oppervlaktewater met50%
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Tabel 12.1.Verbruikgewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandseland-en tuinbouw, 19842002.
Verbruik inactieve stof(min kg)
Categorie

84-88

Grondontsmetting

10,25

1995'

1997

1998

1999

2000

2001

2002 2

2,39

1,57

1.18

1,47

1,40

0,99

1.20
4,03

Onkruidbestrijding

4,60

3,98

3,85

4,05

3,87

3,50

3,09

schimmelbestrijding

4,45

4,49

4,94

5.81

5,20

4,93

3.95

3,78

insectenbestrijding

0,69

0,56

0,49

0,45

0,41

0,29

0,27

0,24

1.12

1.29

Overige

Totaal

1.31

21,30

1,20

12,61

1.16

12,01

1.18

12,68

1.05

11,99

1.26

11,38

9,42

10,54

1

vanafmaart 1995exclusiefmineraleoliealshulpstofdienietmeerwordtaangemerktalsbestrijdingsmiddel.In 1994ginghet hierbijomongeveer 1,5 minkgactievestof.
2
voorspelling
(Bron:BerkhoutenVanBruchem,2004).

en voor het grondwater zelfs met 80%gereduceerd. Dit isvoornamelijk te danken
aan het verbod opbepaalde sterk milieubelastende stoffen.
InNederland ishetgebruik vangewasbestrijdingsmiddelen wettelijk verankerd via
dewetendetoelatingviadeCommissie TbelatingBestrijdingsmiddelen (CTB).Ook
is er een convenant tussen overheid, bedrijfsleven en (milieu)organisaties
afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt overdetoelatingvan gewasbestrijdingsmiddelen enoverhet oplossen vanuitdatbeleid voortvloeiende knelpunten. Deze
knelpunten ontstonden doordat er geen vervangende middelen waren voor de
verboden bestrijdingsmiddelen, die onmisbaar zijn bij de kleinere teelten, zoals
aardbeien. Voor een deel van deze knelpunten konden vrijstellingen worden
verleend voorhet gebruik, in het kader van het (overgangs)beleid zoals vastgelegd
in de EUrichtlijn (91/414/EEG).
Nederland hanteert alsinds 1995criteria die vergelijkbaar zijn met de toekomstige
Europesecriteriaensinds2000ookvoormiddelen dieopditmoment nogonmisbaar
zijn voor de landbouw. Dit heeft ertoe geleid dat er in Nederland ondertussen
minder bestrijdingsmiddelen voorhanden zijn dan in andere lidstaten. Het gevolg
isdat Nederlandse telers het moeten doen zonder bepaalde bestrijdingsmiddelen
die in de meeste andere lidstaten wel zijn toegestaan, waardoor de onderlinge
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concurrentie in enkele gevallen zwaarder zal zijn. Ook is per 1januari 2005 het
Nederlandse 'Besluit beginselen geïntegreerde gewasbescherming' van kracht. In
dat kader is het verplicht om een gewasbeschermingplan op te stellen en een
gewasbescherminglogboek bij te houden. Doel is dat telers de gewasbescherming
op hun bedrijf zodanig uitvoeren dat daarmee de milieubelasting wordt
teruggedrongen. (LNV,2004).
Water
In Nederland wordt al sinds de invoering van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (WVO) in 1969 aandacht besteed aan de kwaliteit van ons
oppervlaktewater. DitwaslangvoordateropEU-niveauafspraken werden gemaakt.
Overhet algemeen kan men inNederland spreken van een flinke vermindering in
de afgelopen decennia van vervuiling van het oppervlaktewater. Zo zijn rivieren
zoals de Rijn en de Maas vele malen schoner dan 20jaar geleden, vooral omdat
bovenstrooms industrieën en mijnen hun lozingen hebben beperkt. De
concentratiesvan Chloride,Stikstofen fosfaat inderivierdeRijnbij Lobith, gedaald
van 168naar 84mg Cl/l, 1,9 naar 0,8 mgN/l en van 0,66 naar 0,22 mg P/l. (RIVM,
2004).
Ook de concentraties in het oppervlaktewater van nutriënten zijn afgenomen,
voornamelijk door maatregelen in de industrie en bij de RWZI's. Ook in de
landbouwsector is af- en uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater
afgenomen, maar ditijltlangna en zalnoglangdoorgaan nadat debodembelasting
isteruggebracht totdegewenste niveaus.Hierdoorligtdekwaliteit delaatstejaren
maar net boven de streefwaarde en zijn er verschillende stoffen die daarop een
uitzondering vormen. Zowashet zomergemiddelde van de stikstofconcentratie in
het oppervlaktewater in 2001 nogaltijdboven het maximaal toelaatbaar risico (2,6
tot 3,4 i.p.v. 2,2 mg N/l). Ook de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater
onder landbouwgrond ligt in sommige gebieden duidelijk boven de gestelde
streefwaarden (figuur 12.2).
Deze verbetering van de waterkwaliteit isvoornamelijk te danken aan het beleid
endeuitvoeringvandeNederlandse overheid insamenwerkingmet debuurlanden.
Erwordtgestreefd naarhetbereiken van "deconcentratie waarbij sprake isvan een
verwaarloosbaar effect op het milieu". Dit zal in 2010 moeten zijn bereikt. Op dit
moment liggen vooral deconcentratie koper, nitraat en fosfaat boven die gewenste
streefwaarde en ismeer beleid noodzakelijk om deze streefwaarden te halen.
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Gecorrigeerd voor fluctuaties in neerslag,grondwaterstand en
samenstelling vangroep bemonsterde bedrijven.
Figuur 12.2. NitraatconcentratieinhetbovenstegrondwateronderlandbouwgrondinNederland(Bron:
RIVM,2004).

In Nederland kunnen, in het kader van de Kaderrichtlijn Water, de volgende vier
stroomgebieden worden omschreven: de rivieren Eems, Maas, Schelde en Rijn.
Daarnaast eist de KRWvan de lidstaten dat zij een actieve participatie van alle
betrokken partijenbijdeuitvoeringvanderichtlijnmoeten aanmoedigen, met name
bij de opstelling, de herziening en de aanpassing van de stroomgebiedbeheersplannen. In Nederland is op nationaal niveau een Regiegroep Water ingesteld die
kaderstellende, generieke beleidskeuzes maakt. Regionaal beleid en uitvoering
krijgt vorm in regionale samenwerkingsverbanden binnen de stroomgebieden.
Volgens de EU-richtlijn had de Nederlandse wetgeving al op 22 december 2003
moeten zijn aangepast, terwijl dit injuni 2004 in elk geval nog niet was gebeurd.
Van de 15toenmalige lidstaten hadden maar vijf lidstaten de kaderrichtlijn water
geheel in de nationale wetgeving overgenomen. De(milieu) doelstellingen van de
kaderrichtlijn water moeten al in 2015worden gehaald, hoewel er twee maal zes
jaar uitloop mogelijk isen de uiterlijke 'deadline' in 2027is.
Door Wageningen UR is onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de
implementatie vandeKRWvoordeNederlandselandbouw (Vander Boltetal, 2003).
In de studie isberekend welke maatregelen moeten en kunnen worden genomen
omtevoldoenaan degewenste "Goede EcologischeTbestand"vanhet oppervlakte-
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engrondwater in2015.Hierbijwerdgekeken naar tweeambitieniveaus alsgewenste
doelstelling.Zelfshetlagereambitieniveau Aheeft grotegevolgenvoordelandbouw,
aangezien een groot deel van Nederland hier niet aan zou voldoen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de
verschillende typen water meestal wel voldoenbij ambitieniveau A(en soms ook
bij ambitieniveau B).
Alsmogelijke maatregelen omaandenieuweeisen tevoldoenwerd ergekeken naar
het verkleinen van de mestgift en de teelt van milieuvriendelijker gewassen. Het
areaal van gras maïs en akkerbouw zou met tweederde moeten afnemen om aan
het ambitieniveau Ate voldoen. Dus dat het gehele landbouwareaal in Nederland
met 66%zouafnemen. Zelfsmetdezemaatregelen zoudendannognietdegewenste
doelstellingen kunnen behalen. Het moge duidelijk zijn dat ditgrote gevolgen kan
hebben voor de Nederlandse landbouw.
In het kader van de KRW zullen dus aanvullende maatregelen moeten worden
genomen om de doelstellingen te behalen. Ook hier wordt duidelijk dat het
Nederlandse beleid op een aantal punten wordt ingehaald door de Europese
wetgeving. Hierbij moet welworden vermeld dat despecifieke omstandigheden in
Nederland, zoals de hoge bevolkingsdichtheid en grote veestapel, weinig ruimte
overlaat om eenvoudig aan deze eisen te voldoen.
Broeikasgassen

De landbouwsector draagt circa 10%bij aan de totale emissie van broeikasgassen
in Nederland. In hetjaar 2000waren de emissies uit delandbouw 23Kton lachgas
(N 2 0) (31% van totaal), 413 Kton methaan (CH4) (38% van totaal) en 7 Mton
kooldioxide (C0 2 ) (4% van het totaal). De emissie van lachgas isvoor het grootste
deel afkomstig uit de bodem en voor 10% uit stallen en mestopslag. De
methaanemissie is afkomstig van herkauwers (80%) en de opslag van mest. De
koolstofdioxide-emissie isvooral afkomstig van deglastuinbouw, waarhet vrijkomt
bij de verwarming en belichting van kassen. Vooral door de inkrimping van de
veestapel wordt verwacht dat de emissie van CH4 en N 2 0 zalworden verminderd.
De al behaalde reductie van de broeikasgasemissie van de Nederlandse
landbouwsector is 16%en isdaarmee hoger dan het landelijke gemiddelde.
Behalve dat deze emissie-eisen binnen de landbouwsector voor extra kosten en
inspanningen zorgen, zijn er ook een aantal positieve nieuwe mogelijkheden te
ontdekken. Een uitgangspunt van het Kyoto-protocol is namelijk dat bepaalde
activiteiten, zoals bosaanplant en herbebossing (verbreed naar meerdere
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maatregelen, ophetgebiedvan(veranderingvan)landgebruikenbosbouw), mogen
meetellen bij het halen van doelstellingen voor emissiereductie. Bossen leggen
namelijk C0 2 vast en verminderen daarmee dus de C02-concentratie in de lucht.
Daarom isuitbreiding vanhetbosareaal een manier omhetbroeikasprobleem aan
te pakken. In een studie van Van den Born et al. (2002), is onderzocht welke
mogelijkheden er zijn om het landgebruik van de veenweidegebieden in NoordHolland aan te passen (voornamelijk door aanpassen van het grondwaterpeil),
zodat ditbijdraagt aanhetbehalen van deze (emissie)reducties. Erisgekeken naar
de opties moderne veenweide (huidig landgebruik,+ 9,6 ton C0 2 -eq./ha/jr.),
historisch veenweide (+1,0 tot +2,6 ton C0 2 -eq./ha/jr.), dynamisch moeras (+2,6
tot -7,3 ton C0 2 -eq./ha/jr.) en (Moeras)bos t.b.v. energieteelt (en bodem: -7,3 ton
C02-eq./ha/jr. vermeden fossiel:-5,9 tonC02-eq./ha/jr.) (Vanden Born,etal, 2002).
Doordat deze veranderingen van landgebruik goed aan kan sluiten op een aantal
andere ontwikkelingen (tegeringemogelijkheden voorwaterberging, inklinkingvan
veen, het in stand houden van de ecologische waarde), wordt het interessant om
een deel van de reductie- doelstellingen op deze manier te realiseren. Het zou in
dat geval ook logisch zijn om boeren te compenseren voor het geleden
inkomensverlies en de behaalde emissiereducties, net zoals voor andere 'groene
diensten'. Als laatste korte opmerking kan er ook nog worden gewezen op de
zogenaamde "blauwe diensten'. Voorbeelden hiervan zijn waterconservering (het
kortstondig conserveren van neerslag (voorraadberging) en het conserveren van
water in de (natte) winterperiode en voor gebruik in de zomer (seizoensberging),
waterberging (tegen wateroverlast/calamiteit), waterlevering en waterzuivering
(VanBommeletal, 2002).Ookditkan eenaantal effecten vanhet klimaatprobleem
helpen te beheersen
Nederland heeft zich gecommitteerd aan een reductieverplichting van 6%. Deze
reductieverplichting kan ook (en zal door Nederland voor een deel) worden
gerealiseerd door emissiereductie in te kopen bij andere landen.
Conclusie

Door de Europese en Nederlandse beleidsinspanningen isde reële milieudruk op
het milieu opeenbreed front verminderd, ookalzijn erbelangrijke uitzonderingen.
Hieraan heeft ook de landbouwsector flink bijgedragen. Door de specifieke
kenmerken vanNederland zoalsdehogebevolkingsdichtheid endeintensiteit van
de landbouw zorgt het strengere EU-milieubeleid voor pijnlijke economische
consequenties (zoalsbij de nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water).Aan de ene
kantwashet Nederlandse milieubeleid opveelaspecten eerderenverder ontwikkeld
danhet Europesebeleid.NudeEUhierin meer enmeer een voortrekkersrol speelt,
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niet voor een belangrijk deel doordat de benodigde schaalgrootte op Europese
schaal tebehalen valt, isook Nederland soms te laat om haar eigen wetten aan te
passen.Nederland kan danookniet meer worden genoemd alsdévoortrekker van
het EÜ-beleid.
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Mest en mineralen

Hetgrootsteprobleemwaarmee deVlaamseland-entuinbouwreeds verscheidene
jaren en nu nog steeds worstelt, ishet mestprobleem. De regionalisering van het
milieubeleidbinnen BelgiëendestuggehoudingvanWalloniëdatnauwelijks ofgeen
mestexport toelaat, heeft het probleem nog extra aangescherpt. Door de
regionalisering moet het mestprobleem hoofdzakelijk binnen de grenzen van
Vlaanderen worden opgelost.
HetdoorVlaanderengevoerdemestbeleid iseentotaalbeleidwaarbij zowel dierlijke
als kunstmest wordt aangepakt, en dat een oplossing tracht te bieden voor zowel
de stikstof- als de fosfaatproblematiek, evenals de ammoniakproblematiek. Sinds
1990 is er een enorme weg afgelegd maar die kan blijkbaar onvoldoende
overgebracht worden aan de Europese instanties. Via het mestbeleid waarvan de
wettelijke basisterugtevinden isinhet Vlaamsdecreetvan23januari 1991inzake
de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen,
kortweghet mestdecreet, wordt in Vlaanderen invullinggegeven aan de Europese
nitraatrichtlijn.
Het nitraatrichtlijnproces bestaat uit 5 stappen:
• signalering van verontreinigde ofbedreigde wateren;
• aanwijzing van kwetsbare zones landbouwgrond met een significante bijdrage
tot stikstofverontreiniging op stroomgebiedniveau;
• codes van goede landbouwpraktijken vrijwillig toe te passen door alle
landbouwers;
• actieprogramma's binnen kwetsbare zones: de codes van goede landbouwpraktijken worden verplicht en er wordt een maximale dierlijke mestgift
toegestaan van 170kgN/ ha;
• nationale controle en rapportage over nitraatconcentraties en eutrofiëring.
Watdeaanduidingvankwetsbare gebieden inVlaanderenbetreft, werdtotvoorkort
enkel de natuurgebieden en waterwingebieden alskwetsbare gebieden aangeduid
waar eenbemestingslimiet van 170kgN/ha uit dierlijke mestgeldtvanaf 1januari
2003. De landbouwgronden gelegen in deze kwetsbare gebieden vertegenwoordigden 10% van het Vlaamse landbouwareaal. De Europese commissie uit
reedsverschillendejaren ernstigekritiek opditgeringepercentage.Medealsgevolg
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vandezeopmerkingen van EU-zijde en steunend opeenintensievere bemonstering
van het oppervlaktewater heeft de Vlaamse regering in de loop van 2002 beslist
ongeveer 46,6% vanhet Vlaamselandbouwareaal alskwetsbare zoneaante duiden
met lagerebemestingsnormen en een strengere uitrijregeling.
Het isdebedoelingdatjaarlijks dekwetsbare zonesopbasisvanmeetresultaten uit
deafbakening kunnen wegvallen enandere gebieden eventueelbijkomend worden
aangeduid.
Bovendien werdbeslist voorbepaalde teelten derogatie teverlenen en een hogere
bemesting toe te laten mitsverantwoording via extra nitraatresidumetingen.
Het Vlaamse mestbeleid wordt door de Vlaamse regering dikwijls voorgesteld als
een driesporenbeleid:
• aanpak aandebron: via nieuwe voedertechnieken en nutriëntenarme voeders,
het beredeneerd voederen aan de hand van nauwkeurigbijgehouden balansen
en een herstructurering van de veehouderij, moet de mestproductie met25%
teruggedrongen worden;
• oordeelkundigebemesting: door het bijhouden van een bodembalans en het
controleren van het nitraatresidu ook na de teelt, via het bewerken van de
dierlijke mestzodateenbetere nitraat-fosfaat verhoudingindemestkan worden
bekomen, diebeter afgestemd isopbodem enteelt, moet 25% vanhet overschot
benut worden opde bodem;
• mestverwerking: 50% van het mestoverschot moet op zodanige wijze verwerkt
worden dat geen verplaatsing van het probleem wordt gerealiseerd naar de
compartimenten water of lucht. Hierbij kan ook een deel van het overschot
worden geëxporteerd buiten Vlaanderen.

Tabel 12.2.Aandeel(%) van het bedrijfsmatigemestoverschot in Vlaanderen dat moetworden
verwerkt
Productie vorigaanslagjaar (kg P205)
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Bron:Mestbank.
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Wat de aanpak aan debronbetreft werd er in een eerste instantie voor geopteerd
de mestproductie tebevriezenviahet 'stand still'-principe. Ditprincipe hield indat
de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof die de Vlaamse veestapel perjaar mocht
produceren, werdbeperkt tot het peil van 1992.
Omtevoorkomendatditplafond overschreden werd,goldeen vergunningenbeleid.
Dehoofdlijnen van ditbeleid waren:
• nieuwe landbouwinrichtingen konden niet worden opgestart;
• er was geen uitbreiding mogelijk van de dierlijke productie in donkergrijze of
zwarte gemeenten (dit zijn gemeenten met een productiedruk boven 100 kg
fosfaat per ha);
• bij hernieuwing van een vergunning ofbij overname van een vergunning werd
voor grotere bedrijven 25% van het vergunde aantal dieren gereduceerd.
Naderhand bleek dat dit stand still-principe op sectorniveau onvoldoende hard
konwordengemaaktomdateen aantal'slapende vergunningen'werden omgezet
in reële productie.
Daaromverstrengde deoverheidditstand-still-beleidenwerdeen 'nutriëntenhalte'
opbedrijfsniveau ingevoerd (tenminste van toepassing tot31december 2006). Het
principe is dat ongeacht de bepalingen van zijn milieuvergunning geen enkel
bedrijf vanaf 2001 nog meer mag produceren dan zijn hoogste productie in 1995,
1996of 1997(de nutriëntenhalte voor datbedrijf) tenzij een zeer sterk ontradende
superheffing wordt betaald. Daarenboven zijn de 'grotere' mestproducenten
verplicht hun overschotten te verwerken ofte exporteren.
Bedrijven die niet hebben voldaan aan de verwerkings- of exportplicht worden
eveneens aan een superheffing onderworpen. Deteverwerken hoeveelheid in een
bepaaldjaar wordt berekend als een percentage van het mestoverschot dat in het
jaardaarvoorwerdgeproduceerd. Eenbedrijf krijgt eensuperheffing ophet verschil
van de te verwerken en daadwerkelijk verwerkte hoeveelheid stikstof en fosfaat.
Sinds begin 2001 is er in Vlaanderen ook een opkoopregeling lopende, in eerste
instantiebeperkt tot devarkenssector maar het Vlaamsparlement heeft inde loop
van 2003eenuitbreidingnaardepluimvee-enrundveesectorgoedgekeurd. Het doel
is om te komen tot 10% afbouw en hiervoor werd ongeveer 100 miljoen euro
gespreid over drie jaar gereserveerd. De stopzettingvergoeding bedraagt in de
varkenshouderij 117,5euro per mestvarken en 389,7 euro per zeug. In de stopzettingsvergoeding is geen slopingsvergoeding voor de gebouwen voorzien. De
maatregel werd goedgekeurd, waardoor ook in 2004 dossiers voor de 3 sectoren
ingediend konden worden.
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Hetoordeelkundiggebruikvan dierlijkemestkan helpen om devoorraden stikstof en
fosfor in de bodem op peil te houden. Bemesting gebeurt best in het voorjaar op
een ogenblik dathetgewasmeer stikstofnodigheeft voordevormingvanbladeren
en wortels. Dan zijn dehoeveelheden stikstof dieinhet grondwater terechtkomen
relatiefkleiner.Omdiereden geldenperiodesvanuitrijverbod voorde verspreiding
van dierlijke mest. Een andere stelregel is dat mest direct moet ondergewerkt
worden om ammoniakemissie naar delucht te beperken.
Hoofdbrok binnen het driesporenbeleid is ongetwijfeld de mestverwerking. Het
beleid gaat er van uit dat niet minder dan 50%van de mestoverschotten verwerkt
ofverwijderd moeten worden van het Vlaamse grondgebied. Rekening houdende
met de maatregelen zoalsbepaald in het mestdecreet moesten, naar schatting, in
2003volgendehoeveelheden varkens-enpluimveemestwordenverwerkt, (een deel
hiervan kon ookworden geëxporteerd):2,39miljoen tonvarkensmengmest en een
365.000 ton pluimveemest. Wat de operationele verwerkingscapaciteit bedraagt
kan voor pluimveemest en kalvergier de de geraamde behoefte volledig ingevuld
worden. Er zijn vooral problemen met de verwerking van varkensmest waar de
operationele verwerkingscapaciteit zich slechts tussen de 10à 20% situeert.
Uit de milieuvergunningsaanvragen blijkt dat voornamelijk mestverwerkingsinitiatieven opbedrijfsniveau vandelandbouwer opgangmaken,waarbij in hoofdzaak
bedrijfseigen mestwordtverwerkt.Grotecentrale mestverwerkingseenheden blijken
moeilijker van de grond te komen. Enkele vergunde grootschalige projecten voor
varkensmest zijnnogindeproeffase ofzijnstopgezetwegenstechnische problemen.
Ookvandevergundekleinschalige installatiesvoordeverwerkingvan varkensmest
zijn er slechts weinig echt operationeel wegens het nog niet beschikbaar zijn van
de techniek.
Een probleem is onder andere het vinden van geschikte afzetgebieden voor de
verkregen eindproducten. Veelal is het bekomen van een erkenning voor het
eindproduct in het land van bestemming en het voldoen aan de Europese
regelgeving(bezemverordening, transportverordening en dergelijke) een probleem.
Voorniet verwerkte mestis,behalve voormestvan pluimvee ofpaardachtigen, het
intra EU-handelsverkeer verboden, mits enkele uitzonderingen. Bij export naar
landen buiten de EU bepalen de derde landen zelf welke bijkomende eisen zij
stellen.
De invoer van dierlijke mest isin 2002gedaald met 17,52miljoen kgten opzichte
van 2001. Het merendeel van de ingevoerde mest betreft paardenmest die wordt
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aangewend indechampignonkwekerij. Deuitvoerisin2002afgenomen met 155,62
miljoen kgmest, dit fenomeen isvolledigte wijten aan de stilgevallen export naar
Wallonië. Bijna alle uitgevoerde mest is kippenmest.
Gewasbescherming

Ongeveer de helft van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik zijn fungiciden. Deverkoopvan fungiciden schommelde
sterk in deloopvan dejaren negentig, met een piek in 1992, een dal in 1994en de
laatstejarenopnieuw een stijging.Gemiddeldwerden perhectare 3,4kg fungiciden
gebruikt in 1990, 4kg in 1992, 2,6kg in 1996,3,3 kgin 2000 en 2,5kgin 2001. De
ontwikkeling van schimmelziekten en dus het gebruik van fungiciden is sterk
afhankelijk vandeweersomstandigheden, metnamevandebladnatperiode. Pieken
in de fungicidenverkoop vallen dan ook in jaren met veel neerslag en/of hoge
relatieveluchtvochtigheid. Zowasdezomervan 1992denatstevandeeeuw, terwijl
die van 1994zeer mooi en die van 2000bijzonder somber was.
Het gebruik van insecticiden kende reeds in de tweede helft van dejaren 80 een
dalende tendens, die -met uitzondering van een verkoopspiek in 1992-tijdens de
jaren 90voortgezet werd. De verkoop van insecticiden daalde in die periode met
42%. Het gebruik per hectare nam in alle teeltgroepen af, maar de daling was het
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Figuur12.3.Landbouwkundiggebruikvangewasbeschermingsmiddelen (actievestof)inVlaanderen,
1990-2001(Bron:MinisterievanMiddenstandenLandbouw,DG4enVakgroepGewasbescherming
RUG).
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opvallendstindetuinbouw.Hetgemiddeldgebruikperhectare daaldevan1,8kg/ha
in 1990tot 1,0 kg/ha in2001.
Detotale verkoop van herbiciden voor landbouwkundig gebruikbleef van 1990tot
1998ongeveer constant. Het gebruik per hectare daalde niet in een aantal teelten
en slechts lichtjes in andere. Aangezien het totale landbouwareaal lichtjes steeg,
daalde het totale gebruik dus niet. Pasvanaf 1999werd een dalingvan het herbicidengebruik ingezet. Uiteindelijk werd in 2001 een vermindering met 14% vastgesteld, d.i. van gemiddeld 2,2naar 1,8 kg/ha.
Er dient hier opgemerkt te worden dat minder dan de helft van de totale verkoop
van herbiciden bestemd isvoor landbouwkundig gebruik. Het grootste deel wordt
gebruikt voor onderhoud van spoor- en wegbermen, parken en plantsoenen,
particuliere tuinen, enz.
Hetistevensbelangrijk tenoteren dathet volumegewasbeschermingsmiddelen dat
gebruikt wordt, niet noodzakelijk recht evenredig ismet de milieudruk ten gevolge
van dit gebruik, dit wordt o.a. gemeten via verspreidingsequivalenten die ook een
dalende trend vertonen.
InhetVlaamsregeerakkoord iseen concrete kwantitatievebeleidsdoelstelling voor
deemissie vanbestrijdingsmiddelen geformuleerd: met name eenreductie van50%
in 2005 t.o.v. 1990. Bedoeling is om naast de klassieke doelgroep landbouw meer
aandacht te schenken aan de doelgroepen: industrie, overheid en huishoudens.
Voor de overheid werd een decreet aangenomen waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in principe verboden is vanaf 1 januari 2004. Van dit verbod kan
alleen afgeweken worden alsdebetreffende overheid een reductieprogramma kan
voorleggen.
In de loop van 2003werd een brede sensibiliseringscampagne opgezet onder het
motto 'zonder isgezonder' om deburger te informeren over het gewijzigd pesticidengebruik van de openbare besturen en hem aan te zetten ook het particulier
pesticidenverbruik te verminderen.
Naardelandbouwsector toewordtvooralgewerktviavoorlichtingenopleidingdoor
middelvandecodegoedelandbouwpraktijken inverband met bestrijdingsmiddelen,
via maatregelen die het gebruik nauwkeuriger registreren (Vlaams milieuplan
Sierteelt), via stimulering van beheersovereenkomsten mechanische onkruidbe-
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strijding enviastimuleringvanproductiesystemen met een verlaagd inputgebruik
zoalsbiologische landbouw en geïntegreerde landbouw.
Interessant omtevermelden istevensdatdeVlaamseoverheid momenteel een vrij
omvattend onderzoeksproject financiert dat de reductiemogelijkheden van het
gebruik vanbestrijdingsmiddelen in de tuinbouwsector in kaart moet brengen.
Verzuring

Landbouw draagtbij aan deverzuring van het milieu door de emissies in de lucht
van ammoniak (NH3), zwaveldioxide (S02) en stikstofoxiden (NOx). De inspanningen vandeverschillende regio'sinBelgiëten aanzienvanderichtlijn in verband
met de emissie van verzurende stoffen, werden vastgelegd in een akkoord tussen
de drie gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Deammoniakemissie isafkomstig van dierlijke mest envankunstmest. Tijdens de
periode 1990-2003vertoonde de NH3-emissie uit dierlijke mest een opmerkelijke
daling in 1991. De ammoniakemissie daalde als gevolg van de verplichting in het
mestdecreet omdemest emissie-arm toetedienen (onderwerken van mest binnen
24uren). In 2000iser een tweede terugval (-20% t.o.v. 1999).Dezeistewijten aan
de strengere eisen inzake emissie-arme toediening. Als gevolg van een dalend
gebruik van kunstmest wasde overeenkomstige NH3-emissie eveneens dalend.
In 2003 werd een ammoniakbeleid voor stallen gerealiseerd van toepassing op
varkens- en pluimveebedrijven. Nieuw te bouwen varkens- of pluimveestallen
moeten op een ammoniakemissie-arme wijze worden gebouwd. Dit beleid wordt
financieel ondersteund via subsidiëring door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
Sinds 1994 schommelt de S02-emissie als gevolg van het energieverbruik in de
glastuinbouw rondeenniveaudatongeveer eenderdebedraagtvandituithetbegin
van dejaren 90. Deze daling is een gevolg van de overschakeling van extra zware
stookolie met 3%zwavel naar extra zware stookolie met 1% zwavel, die door een
gedifferentieerde accijnsregeling gestimuleerd werd.
Eco-efficiëntie vandeVlaamse landbouw

Eenmanier omhet ecologischresultaat van delandbouwsector inkaart tebrengen
isdeeco-efficiëntie. Deeco-efficiëntie vergelijkt deuitstoot van milieuvriendelijke
stoffen tegenover de hoeveelheid productie. De productie wordt gemeten als de
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bruto toegevoegde waardevan delandbouwsector tegen marktprijzen in constante
prijzen van 1990.Wanneer een emissieminder stijgt dan deproductie spreekt men
vanontkoppeling. Ditkomt eropneer dat demilieuvervuiling per eenheid product
afneemt. Wanneerdeuitstoot ofalgemener demilieudrukvariabelen absoluut dalen
tenopzichte vanhetreferentiejaar sprekenwevaneenabsoluteontkoppeling, zoniet
van een relatieve ontkoppeling. Pasbij absolute ontkoppeling is er een effectieve
verbetering van de milieutoestand te verwachten. Bij relatieve ontkoppeling kan
door stijgende productie, de milieutoestand nog verslechteren. De eco-efficiëntie
vandelandbouwinhetVlaamsmilieurapport, toont eenabsolute ontkoppelingvoor
alle milieuparameters: vermestende emissie (-62%), verzurende emissie (-40%),
drukdoorgewasbescherming (-50%),energiegebruik (-5%)enbroeikasemissie (-8%)
(MIRA-T,2003).
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