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Waar staan
		 we nu?

ZEVENDE ACTIEPROGRAMMA
NITRAATRICHTLIJN

Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, zo oordeelde de Europese Commissie in
december, zal er niet voor zorgen dat Nederland de waterkwaliteit voldoende weet te
verbeteren. Nederland moet daarom opnieuw gaan kijken naar de maatregelen en onderzoeken
hoe het ervoor kan zorgen dat de doelen van de Nitraatrichtlijn wel worden gehaald. Waar
staan we nu en wat betekent het voor de derogatie en voor de gebruiksnormen van mest?

‘VANAF 2023 KUNNEN
ER OOK NA 1 OKTOBER
OOGSTEN VAN
GEWASSEN OP ZAND- EN
LÖSSGROND BLIJVEN
PLAATSVINDEN’

De afgelopen maanden is er geregeld berichtgeving verschenen over het zevende actieprogramma
Nitraatrichtlijn, misschien wel zoveel dat het allemaal niet meer te volgen was. Daarom eerst even
wat eraan voorafging. In september werd de sector
geconfronteerd met ingrijpende voorstellen voor
een nieuwe Nitraatrichtlijn. Na intensief overleg
tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook door
tussenkomst van de Tweede Kamer, is er veel veranderd aan de oorspronkelijke plannen.
Het zevende actieprogramma beschrijft hoe Nederland kan voldoen aan het bereiken van de
doelen van de Nitraatrichtlijn (maximaal 50 milligram nitraat per liter in het grondwater) en aan
de doelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in
de Kaderrichtlijn Water (KRW).

heid, dat zij op 6 december presenteerde. Zo
kunnen er vanaf 2023 ook na 1 oktober oogsten
van gewassen op zand- en lössgrond blijven
plaatsvinden zonder dat er een vanggewas nodig
is. Een lijst van zogenaamde winterteelten waarvoor dit geldt, wordt nog opgesteld door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).
Ook moet er door de CDM nog een lijst met gewassen worden vastgesteld die vanaf 2023 vóór
15 maart mogen worden bemest. Vanaf 2023
verschuift de uitrijddatum op zand en löss namelijk van 1 februari naar 15 maart. Dit laatste is
zonder instemming van het bedrijfsleven bepaald.
Het verplichte rustgewas in de rotatie op veen- en
kleigronden is in de huidige plannen vervallen.

MAATWERKROUTE UITGEWERKT
FLINK VERBETERD
In het actieprogramma is naast een generieke
route ook een zogenaamde maatwerkaanpak
opgenomen. De generieke route is flink verbeterd
ten opzichte van het eerdere plan van de over-
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In het zevende actieprogramma wordt ook de
maatwerkroute van het consortium uit het bedrijfsleven opgenomen als mogelijke volwaardige
maatregel en niet als een kleinschalige pilot. Inzet van het consortium (LTO, NAV, NAJK, BO Ak-
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‘IN JUNI VAN DIT
JAAR VOLGT ER EEN
BESLISMOMENT OM
TE BEPALEN OF DE
MAATWERKAANPAK
PER 2023 KAN
WORDEN
INGEVOERD’

kerbouw, NZO, Cumela en Rabobank) is dat een
boer of tuinder vanaf 2023 zelf kan kiezen tussen
de generieke aanpak of de maatwerkroute.
Onder de maatwerkroute kan een boer vervolgens
één of meer maatregelen kiezen uit een set van
effectieve maatregelen. De gedachte erachter is
dat wanneer de ondernemer zelf kan kiezen uit
een set effectieve maatregelen hij het beste kan
bepalen wat past bij zijn bedrijf en bouwplan. Het
zorgt ervoor dat de meest effectieve maatregelen
op de juiste plek worden genomen.
Deze aanpak wordt de komende maanden in intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven uitgewerkt. De eerste werkgroepen
zijn inmiddels gestart. In juni van dit jaar volgt er
een beslismoment om te bepalen of de maatwerkaanpak per 2023 kan worden ingevoerd.

OVERZICHT
Wil je exact lezen welke maatregelen er nu zijn
opgenomen in de generieke route onder het
zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor
de komende vier jaar (2022 tot en met 2025),
bekijk dan het overzicht van alle maatregelen.
Dat vind je via bijgaande QR-code.

HOE ZIET DAT MAATWERK ERUIT?
Duidelijk is dat er niet in alle delen van het land
dezelfde uitdagingen zijn voor oppervlaktewater
en grondwater. In sommige gebieden is er alleen
een opgave voor grondwater, voor oppervlaktewater of voor beide. Ook de grootte van de uitdaging
verschilt. In het noordelijke en oostelijke zandgebied is de problematiek met grondwater minder
groot dan in het zuidelijke zandgebied.
Voor grondwater wordt er per landbouwkundige
regio gekeken wat de opgave is voor dat gebied. De
inzet is dat er wordt gestuurd op een verlaging van
het meerjarig werkzame stikstofbodemoverschot
op bouwplanniveau. Voor oppervlaktewater wordt
per stroomgebied (of vanggebied) gestuurd op de
inzet van effectieve maatregelen (route en bron).
Het gaat dan om bewezen maatregelen die ingrijpen op het terugdringen van het verlies van nutriënten richting het oppervlaktewater.
Een belangrijk onderdeel van de uitwerking is
met name hoe een teler kan aantonen dat hij die
maatregelen heeft genomen die bijdragen aan de
waterkwaliteit. Natuurlijk mag je telers ook niet
aanspreken op factoren waarop ze geen invloed
hebben, zoals nutriënten bevattend water dat
afkomstig is vanuit een ander, stroomopwaarts
gelegen gebied.

NIET ALLEEN LANDBOUW
Het lijkt soms of er alleen een inspanning wordt
gevraagd van de landbouw. In de zogeheten
stroomgebiedsbeheersplannen is er per stroomgebied (Maas, Rijn, Schelde en Eems) afgesproken
welke maatregelen andere partijen moeten nemen om de waterkwaliteit te bevorderen. De
derde periode van de plannen loopt van 2022 tot
en met 2027. Het gaat dan om emissies uit huishoudens (bijvoorbeeld medicijnresten) en indus-

trie (chemische stoffen) én om het aanpakken van
bijvoorbeeld riooloverstorten en microplastics.

DEROGATIE IN 2022
Vorige maand heeft het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit ook de Tweede Kamer
geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
derogatie in 2022. Derogatie houdt in dat een
Europese lidstaat toestemming krijgt om veehouders meer dierlijke mest van graasdieren te laten
gebruiken dan de standaard 170 kilo stikstof per
hectare in de Nitraatrichtlijn. In 2021 en de jaren
daarvoor bedroeg deze 230 kilo stikstof per hectare op zand- en lössgrond in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Op de
overige landbouwgrond in de rest van Nederland
was dit 250 kilogram stikstof per hectare.
Wat de actuele stand van zaken is rondom de
derogatie kun je lezen via www.cumela.nl/
nieuws/nieuws/onzekerheid-rond-derogatie of
door bijgaande QR-code te scannen. Hier praten
we onze leden bij en geven
we aan wat je nu het beste
kunt doen in deze onzekere
tijd. We gaan in op de bemestingsplannen en de stappen
die Cumela gaat zetten.

‘DEROGATIE HOUDT IN
DAT EEN EUROPESE
LIDSTAAT TOESTEMMING
KRIJGT OM VEEHOUDERS
MEER DIERLIJKE MEST
VAN GRAASDIEREN TE
LATEN GEBRUIKEN’

Tekst: Maurice Steinbusch,
beleidsmedewerker agrarisch loonwerk
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