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INSPRAAK OP ZEVENDE
ACTIEPROGRAMMA NITRAATRICHTLIJN

Massaal is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een eigen reactie te
geven op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Achter de schermen
zijn vele belangenorganisaties nu bezig om met een alternatief plan te
komen. Onduidelijk is nog wanneer die schermen echt open gaan, al kan
dat bij het verschijnen van dit nummer van Grondig al gebeurd zijn.

‘WE MOETEN AAN DE
EISEN VAN BRUSSEL
VOLDOEN, MAAR NIET
OP DE MANIER DIE
SCHOUTEN NU
VOORSTELT’
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In grote stilte is er de afgelopen weken door tientallen mensen gewerkt aan een alternatief voor
het door minister Schouten gepresenteerde zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze
vertegenwoordigers van Cumela, LTO Nederland,
POV, NAV, NAJK, POV, BO Akkerbouw en NZO, in
samenwerking met Rabobank, zijn bijna onmiddellijk na de presentatie van het zevende actieprogramma aan de slag gegaan met het
ontwikkelen van alternatieven. Om grote discussies in de media - die verstorend kunnen werken
- te voorkomen, gebeurt dat vooral in stilte, maar
wel onder grote tijdsdruk, want uiteindelijk moet
er op 1 december overeenstemming zijn tussen
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Commissie. Dat is de

boodschap die minister Schouten ook elke keer
weer via haar ambtenaren meegeeft als er overleg is over mogelijke alternatieve maatregelen.
Namens Cumela voeren met name Maurice Steinbusch als beleidsmedewerker agrarisch loonwerk
en Twan Gubbels als bestuurder van de sectie
Agrarisch Loonwerk en ondernemer de onderhandelingen. Hun inzet is vooral om duidelijk te maken welke problemen de voorgestelde maatregelen
opleveren voor de cumelasector en wat de gevolgen zullen zijn. “Dat doen we echter wel op een
constructieve manier”, vertelt Steinbusch. “Alleen
tegen zijn helpt niet, want we weten dat we aan
de eisen van Brussel moeten voldoen, maar niet op
de manier zoals nu door de minister wordt voorgesteld. Dat is onwerkbaar, omdat we niet de machi-
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REACTIE CUMELA
ONOOGSTBARE GEWASSEN EN VERSTOORDE MESTMARKT
Cumela heeft in haar reactie de nadruk gelegd op twee zeer verstorende
elementen in het plan. De eerste is de verplichting om voor 1 oktober
op zand- en lössgronden een vanggewas te hebben gezaaid. Nu geldt
dat nog alleen voor maïs, maar straks moet dat volgens minister
Schouten gaan gelden voor alle gewassen. Dat zou betekenen dat op
deze gronden bijvoorbeeld ook de aardappelen en bieten moeten zijn
gerooid voor 1 oktober. Hetzelfde geldt voor alle vollegrondsgroenten
die in het najaar worden geoogst. Voor cumelaondernemers veroorzaakt
dit grote problemen, omdat dan al het oogstwerk in september moet
gebeuren. Daarvoor ontbreken de mensen en machines, heeft Cumela
aangegeven. “Machines kun je nog kopen, ook al worden dat dan dure
machines per hectare, maar de mensen zijn er nu niet en komen er in de
toekomst ook niet”, stelt Steinbusch. “Wie gaat er immers mensen
opleiden die maar drie weken aan het werk kunnen. Daarom hebben
we aangegeven dat dit zal leiden tot onoogstbare gewassen.”
Wat daar volgens Cumela nog bij komt, is dat dit betekent dat je
gewassen gaat oogsten die nog volop in de groei zijn. “Die nemen dus
nog volop stikstof op en dat is precies wat je wilt om uitspoeling tegen
te gaan. Dat wordt echt niet beter als je het gewas rooit en dan een
groenbemester zaait. Dan duurt het weken voor er iets staat wat weer
stikstof opneemt, terwijl het dan juist de uitspoelingsgevoelige tijd is.”

60.000 HECTARE MINDER
Het tweede belangrijke bezwaarpunt betreft de voorgestelde
maatregel om langs alle watergangen een bufferstrook van twee tot
vijf meter aan te leggen. “Een maatregel die echt uit de lucht kwam
vallen en waarvan het nut en het effect volstrekt onduidelijk zijn”,
aldus Steinbusch. “We kennen geen enkel onderzoek dat aantoont
dat dit een vermindering van de uitspoeling geeft, iets wat de
Commissie Deskundigen Meststoffen in de beoordeling ook aangeeft.”
Daar staat tegenover dat de consequenties enorm zijn. Becijferd is
dat dit tot gevolg zal hebben dat er ongeveer 60.000 hectare grond
niet meer kan worden gebruikt voor de teelt van gewassen en het

nes en mensen hebben om voor 1 oktober
nagenoeg alle oogstwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zal de mestmarkt ernstig verstoord
raken, met als gevolg nieuwe overschotten en
stijgende prijzen.” (Zie kader reactie Cumela.)
Over welke maatregelen er wordt gesproken,
kunnen we hier niet berichten, want op het moment dat dit verhaal naar de drukker gaat, wordt
er nog steeds in stilte onderhandeld. Op het moment dat je dit leest, kan het heel anders zijn,
maar kan er ook nog steeds in alle stilte worden
onderhandeld, al is dan het moment wel heel
nabij dat er openheid komt over de alternatieven.
Dat moet ook wel wil er op 1 december een onderbouwd voorstel liggen, want dan moet er ook
nog een spoedadvies van de Commissie Deskundigen Meststoffen zijn bijgevoegd. Zeer waar-

plaatsen van mest. Dat raakt vooral veehouders in de waterrijke
streken, weet Steinbusch, maar het zal volgens Cumela in de hele
landbouw grote effecten hebben. “Doordat er 60.000 hectare
minder beschikbaar is voor mestplaatsing neemt het mestoverschot
enorm toe, want veehouders kunnen die plaatsingsruimte niet
missen. Zij zullen dus veel meer mest moeten afvoeren, met als
gevolg dat de mestmarkt enorm verstoord raakt. Deze mest komt
erbij op de Nederlandse mestmarkt en zal waarschijnlijk veel
varkensmest verdringen. Het gevolg is dat er veel meer varkensmest,
al dan niet bewerkt, de grens over zal moeten. Wat dat doet voor de
prijs die de varkenshouder moet betalen voor het afvoeren van de
mest laat zich raden: die zal flink stijgen.”
Het betekent extra werk voor de mestintermediairs en verwerkers.
Daarmee is dat één van de weinige groepen die van het zevende
actieprogramma zou kunnen profiteren. Daar staat echter een grote
groep loonwerkers tegenover die allemaal een deel van hun omzet
in de mest kwijt raken. Voor hen is het dus moeilijker om de machines
rendabel te maken.
Voor de cumelasector lijken de maatregelen vooral gevolgen te
hebben voor individuele bedrijven die machines onrendabel zien
worden en te maken krijgen met enorme oogstpieken. Wat de sector
echt ergert, is dat de minister de oplossing weer zoekt in allerlei
doelvoorschriften. “Dat gaat voorbij aan de inzet waarmee onze
ondernemers altijd bezig zijn om te werken volgens een goede
landbouwkundige praktijk, waarbij ze vooral zo efficiënt mogelijk
willen omgaan met de grond en de bodem, om zo te komen tot een
optimale benutting van de mineralen die ze aanwenden. Samen met
het ministerie en andere partijen werken we ook aan KeurMest en
daar gebeurt helemaal niets mee, foetert Steinbusch. “Dat frustreert
enorm, want daar is de afgelopen tijd veel geld en energie in
gestoken. Dat wordt nu gewoon aan de kant gezet. Als daar niets in
verandert, komt ook voor ons de vraag hoeveel zin het nog heeft om
met dit soort zaken verder te gaan. Dan heeft samenwerking voor
ons ook geen zin meer.”

schijnlijk is er als je dit leest al wel het één en
ander bekend over de alternatieven. Wat die
plannen inhouden, staat uiteraard op Cumela.nl,
net als hoe we hier als Cumela tegenaan kijken en
wat de gevolgen zijn voor onze sector.

KAMERDEBAT UITGESTELD
Lang was het de bedoeling dat de Tweede Kamer op 2 november al
een eerste kort debat over deze maatregelen zou houden. Dat is
echter uitgesteld naar de week van 8 november. We kunnen hier
dus niet melden hoe de verschillende politieke partijen oordelen
over het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat zullen we
ook melden op Cumela.nl zodra het debat is geweest.
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