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EU BESLUIT OP 27 JUNI OVER DEROGATIE

Mestbeleidende
KaderrichtlijnWater
Ditjaar iseenbelangnjkjaar voordeNederlandse landbouw.InBrusselzaldeEuropeseUnienamelijkop27junieenbesluitnemenoverhetNederlandsederogatieverzoekinzakedeNitraatrichtlijn.
DetoekenningvaneenderogatieisvoorNederlandsemelkveebedrijvenopgraslandvangrooteconomischbelang.HetEU-Nitraatcomitébeoordeeltdeonderbouwingvandederogatie.Daarbij staat
vooropofdezepastbinnendeNitraatrichtlijn. Devraagdiedaarbijookaan deordekomt,isinhoeverrededoorNederlandgewenstederogatiepastbinnendeverplichtingendevoortvloeienuitde
Kaderrichtlijn Water:staateen derogatiehethalenvande kwaliteitsdoelstellingen vandeKaderrichtlijn nietindeweg?
DeEuropeseNitraatrichtlijn(91/414/EEG)
isgericht ophet terugdringen vandeemissiesvannitraten uit agrarische bronnen. Het
betreft eenbrongerichte richtlijn die, gemotiveerd vanuiteen'goede landbouwpraktijk'
verplichtemaattegelen bevat.De belangrijksteverplichtingen betreffen het bemesten
vanhetgewasopbasisvandebehoefte van
datgewasenhetbeperkenvanhet gebruik
vandierlijke mesttot inprincipe 170 kilo
stikstofperhectare.Ookvereistde richtlijn
voorschriften metbetrekking totdeaanwendingvanmeststoffen onder specifieke
omstandigheden envoorschriften betreffendedebenodigdeopslagcapaciteit voordierlijkemestop bedrijfsniveau.
De richtlijn biedtdekeuzeom afzonderlijkekwetsbaregebiedenaantewijzen ofhet
helegrondgebied ondereen actieprogramma
tebrengen.Nederland heeft gekozenvoor
dit laatste:nietalleenvanwegedekwetsbaarheidvanhetgrondwater, maar medeop
grond vandekwetsbaarheid vanhetNoordzee-ecosysteem enWaddenzeevoor eutrofiëring,deintenserelatietussen landgebonden
activiteiten endekwaliteitvanhet oppervlaktewater alsmededecomplexewaterhuishoudkundige situatie.
HoewelNederland langheeft volgehoudendathaarmestbeleid opbasisvanMINAS
eenjuisteimplementatie wasvande
Nitraatrichtlijn, wordt nade(voorNederlandnegatieve)uitspraakvanhet Europese
Hofvanoktober 2003 allesopallesgezetom
nieuwe mestwetgevingmet ingangvan
1januari 2006operationeel tehebben.De
basishiervoor isop1juli2004overeengekomenmetdeEuropeseCommissieenneergelegd in hetDerdeActieprogramma
Nitraatrichtlijn dat op 9september2004
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doordeTweedeKamerisaanvaard.Inaanvullingopdebovengenoemde verplichtingenheeft Nederland metdeCommissie
afgesproken datdenitraatdoelstelling in het
bovenstegrondwater met denormen van
2009zalworden bereiktendatgebruiksnormen voortotaal-fosfaat zullen worden
ingevoerd,meteentraject leidend tot evenwichtsbemesting in 2015. Naast het belang
voorhetderogatieverzoek wordt hiermee
eenbelangrijk verbandgelegd metdeKaderrichtlijnWater.Op23meimoetdeopbasis
hiervanaangepasteMeststoffenwet doorde
TweedeKamerwordenvastgesteld en uiterlijkronddezomerdoordeEersteKamer
wotden bekrachtigd.

Derogatieverzoek
HetNederlandsederogatieverzoek loopt
parallelaandeimplementatie vanhet nieuwe
mestbeleid.Hetbetreft dewensommeer
dierlijke mestopgraslandbedrijven temogen
aanwenden dandemaximalejaarlijkse
gebruiksnorm van 170kilostikstofperhectarevandeNitraatrichtlijn. MethetderogatieverzoekzetNedetland inopeennormvan
250kilostikstofvoorbedrijven waarvan het
areaalbestaatuittenminste70procentgrasland.Hetderogatieverzoek isinbeginsel tijdelijkenbetreft deperiode2006-2009.Belangrijkste voorwaardevooreenderogatieisdat
dezededoelstellingenvandeNittaatrichtlijn
nietingevaarbrengt.Deonderbouwing wint
aanovertuigingindiendaarbijookeenrelatie
kanwordengelegdmet de(nogteconcretiseren)doelstellingenvande Kaderrichtlijn
Water.VeellidstateninhetNitraatcomité
vragenomeendergelijkeanalyse.

Resultaten landbouwbeleid
Alsgevolgvandegeleidelijke aanscher-

pingvandeMINAS-verliesnormenen
opkoopvanmestproductierechten vanvarkensenpluimveeishetmestbeleid sinds
1990 effectief geweestomdeproductievan
dierlijke mesttelatenafnemen ende
milieubelastingteverminderen.Volgens cijfersvanhetCBS(afbeelding 1)isdemestproductiein2002tenopzichtevan 1986 afgenomenmet 29procentstikstofen 35procent
fosfaat. Inmiddels isdemestproductie verderafgenomen. Eenbelangrijk onderdeel
vandeovereenkomst metdeEuropeseCommissieoverhetnieuwemestbeleid isde
afsptaakdatdetoekomstige mestproductie,
uitgedrukt inzowelstikstofalsfosfaat, het
niveauvan2002nooitzal overstijgen.
Demineralenoverschotten zijn afgenomenmetrespectievelijk 37procent (fosfaat)
en 25procent (stikstof):nietalleendoorverminderingvandemestproductie,maarook
dooreenforseafname vanhet kunstmest-

gebruik.
Dederogatiehoudtgeenvethogingvan
hetgebruik vandierlijkemestin,maarbetekenteenvetlagingvanhetgebruik ten
opzichtevandeafgelopenjaren:opgespecialiseerdegraslandbedrijven ontvinghetgrasland overdeperiode 1998-2002gemiddeld
262kilostikstofperhectareperjaar alsdierlijkemest(waatvan39procent indevorm
vanweidemest).Datgemiddeldezalmetde
derogatiezakkennaateenwaarderond230
kilostikstofperhectare.

Wetenschappelijke onderbouwing derogatieverzoek
Doordebodemsamenstelling, het lange
groeiseizoen enhetvochtige klimaat
behoottdeagrarischeproductie inNederland totdehoogsteinEutopa.Omditop
langeretermijn instand tekunnen houde
zijn hierbij evenwelhogebemestingsniveausnodig.Mitsafgestemd met het
gebruik vanoverigemeststoffen kan dit
goedindevormvanrelatiefhogegiften aan
dierlijke mest.Omdit teondetbouwen isin
opdracht vandeministeries van LNV en
VROMeenwetenschappelijke analyse uitgevoerdnaardemaximalegiften aandierlijke mestdiegegeven kunnen worden,re
ning houdend metdevereistenvan het
nieuwemestbeleid.Destudie isuitgevoer
door PlantResearchInternational (PRI)in
samenwerkingmethetRIVM,Altena en
AnimalScienceGroup.
Tabel 1geeft deresultatenvandeweten
schappelijke analysevoordesituatie in2005
bijmaximaal 50mgnittaatin hetboven-t
grondwater eneenmaximaaljaarlijks foJ
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katoverschot van vijfkilo per hectare. De
resultaten laten zien dat een jaarlijks
gebruik van 250kilo stikstofper hectare in
evorm van dierlijke mest verantwoord is
°P bedrijven met overwegend gras,op alle
grondsoorten. Op zandgrond isde aanwendln
g het meest kritisch: 250kilo stikstof is
een mogelijk indien wordt uitgegaan van
een

'goedelandbouwpraktijk' en'goed
j u g e m e n t ' . Ditlaatstevertaaltzichin
°g egewasopbrengsten enlagere nutriën^nverliezen.Deanalyseleertdatjuist fosa a trietm
Van

e e s t beperkend isvoor het gebruik
o l i j k e mest. De 250kilo stikstof komt

Deconcentratiesfosfaat enstikstofinoppervlaktewaterenindekustzone
tenopzichtevandehuidigeMTR-niveau's(o,15mgP/len2,2mg.N/l).
Bron:CIW,RIZAenRIKZ.

A/b.

DemestproductieinNederlandtussen1970 en2009inmiljoenenkilo's
stikstofenkilo'sfosfaat
Bron:CBS(1970-2002]enLEI(schattingenvoor2006en2009).
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rundveemest overeen met90 kilo fosfaat.
Een nadere analyse naar feitelijk gerealiseerdegewasopbrengsten op gespecialiseerde
graslandbedrijven, uitgevoerd door PRI en
LEI, laatzien dat in deperiode 1998-2002de
gemiddelde gewasopbrengst 97kilo fosfaat
opgrasland bedraagt. Met inbegrip van het
maïsareaal op deze bedrijven bedraagt de
gemiddelde opbrengst 90 kilo fosfaat per
hectare. Het mestbeleid, dat in de onderzochte periode geïntensiveerd is, heeft
onmiskenbaar het graslandmanagement
beïnvloed in de zin dat steeds efficiënter met
meststoffen wordt omgegaan. Het gebruik

Maxii^aaltoelaatbaremestflijt als dierlijkemestenkunstmestby concentratiesvan 11,3 milligramsnksto/perliter

Ï ! ! ^ w t e a r o n d w a t e r endramagewater,vijfkilofosfaatoverschot enoptimaalmanagement
b

°demtyp'e
( gras/maïs managementsysteem**

dierlijke
aanvullende dierlijke
mestgift
kunstmest- mestgift
(kgstikstof/ gift (kgN/
(kg fosfaat/
ha/jr)

ha/jr)
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100%gras beperkt beweiden__27g.
^00%gras beperkt beweiden Z96
70%gras/ beperkt beweiden 271
3g%maïs
IOCXgras
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30%maïs
70%gras/
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283
253

172

102

129

91

298
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*ß ij suboptimale condities iseen lagere mestgift (vancirca 50 kgen circa 30kgdierlijke mest
P « Rectaleperjaar voor respectievelijkgras en maïs)noodzakelijk om fosfaataccumulatie te
v
°orkomen.
* Be Perktbeweiden ishet meest gangbare managementsysteem (circa 100procent opveen en
lei
>meerdan 80procent opzand).Overgang in managementsysteem van beperkt beweiden
^ r alken maaien (met allekoeien opstal) verhoogt degrasopbrengst (fosfaatopname) en laat
JJJfceregift aan dierlijke mest toe.
9 eengemiddeld grondwaterniveau.

Om binnen degebruiksnorm voor
totaal-stikstof en totaal-fosfaar te blijven,
zullen bedrijven diegebruik gaan maken
van een derogatie dit moeten compenseren
met een lager gebruik van kunstmest en
overige organische meststoffen. Bij toekenning van het derogatieverzoek door de
Europese Commissie moeten graslandbedrijven een derogatie individueel aanvragen bij deNederlandse overheid. Verwacht wordt dat circa 25.000bedrijven (op
een totaal van 75.000 bedrijven in Nederland)
met een landbouwareaal van ongeveer
900.000 hectare (opeen totaal van twee miljoen hectare) gebruik willen maken van een
derogatie.Volgens het LEIzal ook bij deze
verwachting de totale mestproducrie in 2006
en 2009verder afnemen ren opzichte van
2002(zieafbeelding 1).

Eutrofiëring vanoppervlaktewater

.
alleen maaien

van kunstmeststikstofisdaardoor sterk
afgenomen. Geconcludeerd wordt dat de
benutting van meststoffen aansluit bij de
uitgangspunten van goed management,
zoals door de onderzoekers is verondersteld.

Hoe verhoudt zich dit n u tot de doelstelling van de Nitraatrichtlijn om eutrofiëring
van oppervlaktewater regen tegaan en de
taakstelling die naar verwachting voortvloeit uit de Kaderrichtlijn Water? Monitoringrapportages geven aan dat de belasting
van het oppervlakte" ater met stikstof en
fosfaat sinds 1985substantieel is gedaald,
maar dat dit vooral een gevolg is van reductie van lozingen vanuit industrie en waterzuiveringsinstallaties. In de rijkswateren en
de minder door de landbouw beïnvloede
regionale wateren iseen verbetering van de
kwaliteit alzichtbaar sinds eind tacbtiger en
begin negentigerjaren. De aanzienlijk*
H20
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afname vandeoverschottenop bedrijfsniveauendaarmeedebodembelasting vanuitdelandbouw komtpassinds 1998tot
uitingineenverbeteringvandekwaliteit
vandedoordelandbouw beïnvloederegionalewateren.Alsgevolgvande afgenomen
emissieszijn dezomergemiddelde concentratiesvantotaal-stikstofentotaal-fosfor in
dezoeteoppervlaktewateren sinds1985
eveneenssterkgedaald.Indemerenenplassenliggendegemiddeldestikstof-enfosfaatconcentraties momenteel opofnet iets
onderdeMTR-waarde(zieafbeelding 2).
Momenteelliggende chlorofylconcentraties
bij 18 procent vande landbouwbeïnvloede
regionalewateren noghogerdan75pg/1,
voordeandereregionalewateten isdit elf
procent.

Kwaliteitsdoelstellingen
Detaakstellingvoornutriënten hangt af
vandetoekomstigedoelstellingen voorde
kwaliteit vanhetoppervlaktewater welke
voortvloeien uitdeeisenvandeKaderrichtlijn Water.Dezeeisenzijn tweeledig:het
bereikenvaneengoedeecologische toestand
enhetbereikenvaneengoede chemische
toestand.Essentieeldaarbij isdat volgensde
Kaderrichtlijn denormenvoor nutriënten
eenafgeleidemogenzijnvandeterealiseren
goedetoestand voordeecologische parameters.Zemogenméérdan significant
afwijken vandenatuurlijke achtergrondniveaus,mitsdebiologische toestand als
'goed'iste omschrijven.
Dehuidigenormen voordekwaliteit
vanhetoppervlaktewaterzijn indevorm
vanMTRenstreefwaarde afgeleid voor
eutrofiëringsgevoelige merenenplassenen
meestrecentvastgesteld indeVierdeNota
Waterhuishouding.Voorandere wateren,
zoalstivieren,kanalen,vaartenenbeken,
zijn dezenormen nadrukkelijk richtinggevendgesteld.Onderzoekaan watertypegerichte normstelling voornutriënten in
oppervlaktewater bevestigtdat stagnante,
ondiepemerenenplassenhet meestgevoelig
zijn vooreutrofiëring. Daarbij isookduidelijkdatderelatietussen biologische parametersalschlorofylenerzijds endegehalten
aanfosfaat (enstikstof]anderzijds in belangrijkematewordt bepaalddoor hydromorfologischekarakteristieken als verblijftijd,
diepteenlichtklimaat.Onderzoek inveenweidesloten laatziendatincombinatie met
periodiekonderhoud van watergangen,
bodemsenoeversecologischgezondesloten
kunnen voorkomen bijconcentraties tot
meerdan0,5milligram fosfaat perliter.En
dat afbraak vanveenendebijdrage van
veenwater uitdediepere ondergrond
belangrijke bronnen zijn diedezeconcentratiesbepalen.Stromende wateten blijken

beduidend mindergevoeligvoor nutriënten
danondiepemerenenplassen:voorbeken
bepalenaspectenalsstroming, meandering
enbeschaduwing inbelangrijke matede
gevoeligheid voor nutriënten.
Deconclusieisdat normstellingvoor
oppervlaktewater nietlosmoet worden
gezienvanhydrologischeen morfologische
karakteristieken. Endatertenaanzien van
devoordeKaderrichtlijnWater te realiseren
normen voornutriënten sprakelijktvaneen
bandbreedte met concentraties tot meerdere
malenhetMTRwaarbinnen inveelsituaties,incombinatie met maatregelenophet
gebiedvaninrichtingenbeheer, realisatie
vaneengoedeecologischetoestand mogelijk
is.Maatregelen metbetrekking tot inrichtingenbeheerzijn ennaarverwachtingkosteneffectiever uit tevoerenin regionale
waterendan inrijkswateren. Inveelregionalewaterenbevinden deconcentraties aan
nutriënten zichnu reedsbinnen deze bandbreedte.

Sterk veranderde wateren
Vanderijkswateren zijn hetIJsselmeer,
deVeluwerandmeren enhetVolkerakZoommeer hetmeestgevoeligvoor eutrofiëring.Doorhydromorfologische ingrepen
(compartimentering) zijn dezeoppervlaktewaterentot'meer'gemaaktenisdegevoe-

ligheid vooreutrofiëring fors toegenomen.
Dehuidige nutriëntenconcentraties inde
Veluwerandmeren liggen inmiddels onder
MTR-niveauenbiologischlijken deze meren
ruwwegoporde.InhetVeluwemeer lijkt
momenteel spraketezijn vaneenstabiele
helderetoestand, medealsgevolgvanuitgevoerdemaatregelen met betrekking tot
inrichtingenbeheer.Ookinhet IJsselmeer
liggen fosforgehalten inmiddels onder het
MTR-niveau,maar komenperiodiek nog
drijflagen vanblauwwierenvoor.InhetVolkerak-Zoommeer isdetoestand dramatischer.Alsgevolgvande compartimentering
enderelatiefhogebelastingvanuit Hollands
Diep,MarkenDintelenSteenbergseVliet
vindteenvoortgaandeopladingvan het
watersysteem plaatsmet toenemend risico
vangrootschalige eutrofiëringsproblemen.
Eenplanstudie isgaandewaarin naast aandacht voornutriëntenreductie ookhydromorfologisch herstelvanhet watersysteem
eenbelangrijk punt vanonderzoekis.
Omindeze'sterkveranderde' rijkswaterenalgenbloeiendrijflagen van blauwalgen
inwarmezomerstevoorkomen,lijkt bij
handhaving vandehuidige hydromorfologieeenfosforconcentratie nodigdierichting
streefwaarde gaat.Eenkeuzevooreendergelijkenorm heeft nietalleenaanzienlijke consequenties vooractiviteiten in Nederland,

maarvoorhetgehelestroomgebied, dusook
°verdegrens.Ineenin2001gerapporteerde
studieuitgevoerd voordeEuropeseCommissiewordentweemogelijkheden voor
n
ormenvoorgesteld:strenge,opzuiverecologischegrondengebaseerdenormen ophet
niveauvandeNederlandsestreefwaarden, of
minderstrenge'managerial objectives'op
hetniveauvanhetNederlandseMTR.Een
keuzevoordelaatstezougemotiveerd kunnenwordendooreenberoeptedoenophet
sterkveranderdzijnvanonzegrotemeren
e
n plassenénopdeenorme economische
consequentiesdiehetgevolgzijn vantoepass
mgvandezuiverecologisch onderbouwde
n
°tmen.Hetperiodiekvoorkomen van drijfa
genvanblauwalgen enandere eutrofiënngsproblementijdens warme,droge
z
°merszoudaarbijgeaccepteerd moeten
w
°rden.Eenkeuzetussendezenormenis
""eindelijk eenpolitiekekeuze.

Noodzaak van internationale
«stemming
Wethetnieuwemestbeleidopbasisvan
nderogatievan250kilostikstofper hectae
Perjaar voordeaanwendingvan dierlijke
estwordtdehuidige trend van verlaging
n
netstikstofoverschot op melkveebedrijenvoortgezet.Degebruiksnormen in200p
J n gerichtophet realiserenvandenitraat°rmvan50milligram perliterin het
°venstegrondwater.Voorfosfor isdaaraastn e t
beleidgericht ophetbereikenvan
v
enwichtsbemestinguiterlijk in 2015.Hier^ewordensignificante stappengezetop
gnaarrealisatievandemilieudoelen voor
e
KaderrichtlijnWater.Metniet onnodig
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ge.gedifferentieerde normenvoorde
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LNVbenadruktbelang
waterwingebieden
voornatuur
Dewaterwingebieden,diebeheerdwordendoor
dedrinkwaterbedrijven,levereneenbelangrijke
bijdrageaandekwaliteitendekwantiteitvan
denatuurinNederland.Vooralduinwaterbedrijvenzorgenvooreenbelangrijkebijdrage.
Datblijktuithetrapport'Debetekenisvande
waterwinsectorvoornatuurinNederland',dat
isopgestelddoorhetMinisterievanLNV.
Dewaterleidingbedrijven beheren in
totaal23.000hectarewaterwingebied. Hiervanvalt 14.000hectareonderdeVogel-en
Habitatrichtlijn, zoalsvrijwelalleduinlandschappen.Veelwaterwingebieden liggen in
deEcologischeHoofdstructuur. Zowelde
waterbedrijven alshetMinisterievanLNV
hebbenbelangbijniet-vervuildewaterwingebieden.Dedrinkwaterbedrijven kunnen
volstaanmetminderzuivering;voorLNV
zijndezegebiedenbelangrijk om natuurdoelentehalen.Uithetonderzoekblijkt dat
denatuur indewaterwingebieden vaneen
hogekwaliteitis.Intotaalzijn 1.091plantensoorten aangetroffen; 73 procentvande
totaleNederlandsefloraisvertegenwoordigd.Hiervanstaan i$6soortenopdezogehetenRodeLijst.
Dewaterleidingbedrijven zijnduseen
belangrijke partnervanLNV.Hetisbelangrijkdatditindetoekomstzoblijft enuitgebreidwordt.Daarisnogruimtevoorvolgens
deauteurs vanhetrapport,wantdeinzet

voordenatuur verschiltnu nogper waterwingebiedenwaterleidingbedrijf Achterblijvendebedrijven moetenmeergestimuleerdworden.LNVzelfmoetdeinspanningen vandewatersTtorwaarderen endit
meeruitdragen.Ookkanhet ministeriestrevennaarwederzijds voordeeldoor bijvoorbeeldtehelpeneenalternatieftezoeken
vooreenwaterwinningdievoorverdroging
zorgt.TenslottezouLNVzichsoms flexibelermoetenopstellenenbijvoorbeeld een
grondwaterwinning indeEcologische
Hoofdstructuur (ondervoorwaarden)moeten toestaan.
Beidepartijen kunnen gezamenlijk
grond aankopen voornieuwe waterwinlocatiesénnatuur.Deze beschermingsgebieden
hebbendar.niettelijden onder vervuilende
activiteitenzoalsmesten bestrijdingsmiddelen.Deopstellersvanhetrapport pleiten
vooreenstructurelesamenwerking tussen
dewatersectorenLNV.
Maardeliefdekannietvanéén kant
komen.LNVhooptdatdewaterleidingbedrijven hun natuurbeleid inde toekomst
voortzettenenzelfsopnemen indebenchmark.Verderverwachthetministeriedatde
waterleidingbedrijven willenanalyseren hoe
hun natuurbeleid uitpakt,waar knelpunten
zittenenhoedezeverbeterd kunnen worden.VoordeVEWINiseenrolweggelegdals
kenniscentrum.Dekoepelorganisatie zou
bovendienhaarledenkunnen bewegeneen
gemeenschappelijk natuurbeleid tevoeren.
Eenanderesuggestieisom,innavolgingvan
'groenestroom','groenwater'tegaanleverenaangeïnteresseerde personenen bedrijven,waarvandemeeropbrengst tengoede
komtaannatuurbeheer, f
Voormeerinformatie:(0318]821500.
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