ALGEMEEN OVERLEG LANDBOUW- EN VISSERIJRAAD
Op 13 november staat een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met minister Schouten gepland.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) staat op de agenda. De waterschappen hebben, zoals toegelicht bij het rondetafelgesprek, hierbij enkele aandachtspunten.
VOORSTELLEN EUROPESE COMMISSIE
Duurzaam waterbeheer is van essentieel belang voor een competitieve en duurzame Europese landbouwsector. Het GLB is nodig om onder andere een stap verder te komen met het behalen van de doelen van de
Kaderrichtlijn Water (zowel kwaliteit als kwantiteit) en te werken aan thema’s zoals bodemkwaliteit (waaronder bodemdaling en inklinken van veen en verzilting) en klimaatmaatregelen (anticiperen op de gevolgen
van de klimaatverandering).
De waterschappen kunnen zich in grote lijnen vinden in de concept GLB voorstellen van de Europese Commissie (EC). Maar wij vragen ons af of de nieuwe conceptvoorstellen tot de benodigde ‘versimpeling’ leiden.
We vragen aandacht voor de noodzaak van vereenvoudiging en het terugbrengen van de regeldruk in het
GLB en dan met name binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP4).
PIJLER I INKOMENSSTEUN
De waterschappen zijn van mening dat, als wij willen dat de verschillende maatregelen die door agrariërs
genomen moeten worden ten behoeve van een beter waterbeheer kans van slagen hebben, het van belang
is dat (meewerken aan) aanleg van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers langs watergangen, of het verbreden ervan, agrariërs niet beroofd van hectaresteun omdat betrokken grond een andere functie krijgt.
Oftewel, de waterschappen vinden dat het inleveren van grond voor milieudoelen beloond moet worden

Vraag: Is de minister dat met de waterschappen eens? En wil zij zich hiervoor inzetten?

De impact van te veel of te weinig water is groot op de landbouw en biodiversiteit. De droogte van afgelopen
zomer is daar een voorbeeld van. Het GLB kan een bijdrage leveren aan klimaatmaatregelen. Daarom vinden de waterschappen het van belang om zowel waterkwaliteits- als kwantititeitsmaatregelen op te nemen
in de eco-regelingen.

Vraag: Wil de minister waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmaatregelen opnemen in de eco-regelingen?

PIJLER II PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA
Voor de waterschappen is het belangrijk dat het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) blijft bijdragen
aan de implementatie van Europese richtlijnen en watermaatregelen die ten behoeve van o.a. de klimaatverandering noodzakelijk worden. Dit zijn maatregelen in het kader van de KRW, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Nitraatrichtlijn, beperken CO2-veenafbraak en bodemdaling, bodemkwaliteit, maatregelen om
de toenemende verzilting te bestrijden en/of stimuleren van de collectieve (zoet)waterbeschikbaarheid.

Vraag: Wil de minister zich inzetten dat er binnen het POP aandacht blijft voor watermaatregelen die ten
behoeve van o.a. de klimaatverandering noodzakelijk worden?
De EC heeft voorgesteld het EU-cofinancieringspercentage binnen POP te verlagen naar 42%. Dit betekent
dat er meer cofinanciering vanuit de Nederlandse overheid verwacht wordt. Hierdoor wordt cofinancieren
minder aantrekkelijk en het heeft tot gevolg dat er minder maatregelen genomen kunnen worden voor
hetzelfde bedrag.

Vraag: Wil de minister zich inzetten om het voorgestelde EU co-financieringpercentage te verhogen van 42%
naar minimaal 50%?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

