ALGEMEEN OVERLEG MESTBELEID
Op 12 of 13 december staat een algemeen overleg Mestbeleid met minister Schouten gepland. De aanpak
van herbezinning op het mestbeleid staat op de agenda. De waterschappen hebben hierbij enkele aandachtspunten.
HERBEZINNING MESTBELEID
De minister van LNV heeft een herbezinning van het mestbeleid aangekondigd. Zij wil hiermee onder andere
de mestregelgeving vereenvoudigen, de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW) bereiken en een betere naleefbaarheid en handhaafbaarheid bewerkstelligen. De waterschappen kunnen zich
vinden in een dergelijke herbezinning.
MESTBELEID WERKT, WATERKWALITEIT VERBETERT LANGZAAM
Het mestbeleid werkt. Uit de resultaten van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater
(MNSLO) komt naar voren dat de waterkwaliteit langzaam aan het verbeteren is. Uit de resultaten blijkt ook
dat het oppervlaktewater momenteel nog onvoldoende schoon is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de Waterwet te realiseren. De waterproblemen met stikstof en fosfor in het oppervlaktewater
doen zich in het hele land voor, dus niet alleen op de zandgronden maar ook in klei- en veengebieden.
MAAR, AANSCHERPING (MEST)WETGEVING NODIG
De waterschappen zijn van mening dat voor het oppervlaktewater een aanscherping van de (mest)wetgeving met extra maatregelen nodig is. Wij denken daarbij niet aan scherpere gebruiksnormen, veel meer aan
extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van meststoffen en maatregelen die de uit- en afspoeling
van landbouwpercelen tegen gaan. Het belang om deze maatregelen te nemen, in combinatie met goed
bodembeheer neemt toe. Zeker gelet op de klimaatverandering die gepaard gaat met hevige neerslag en
perioden met toenemende droogte. Daarbij is sprake van een wederzijds belang. Door te voorkomen dat
meststoffen uit- en afspoelen blijven ze beschikbaar voor de gewasproductie (belangrijk voor de agrarische
sector) en komen ze niet terecht in het oppervlaktewater (belangrijk voor de waterschappen).
MAATWERK PER REGIO VERANKEREN IN LANDELIJKE MESTWETGEVING
De waterkwaliteitsproblemen kunnen van regio tot regio verschillen, hetzij door verschillen in het bodemen watersysteem, hetzij door andere typen landbouw. Wij pleiten er daarom voor om regionale maatregelenpakketten samen te stellen en deze als verplichte maatregelen op te nemen in de landelijke (mest)wetgeving.
BOVENWETTELIJK VRIJWILLIG SPOOR
Naast het wettelijke spoor (de mestregelgeving) draagt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), geïnitieerd door landbouworganisaties en uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterbeheerders, bij aan het
dichterbij brengen van de doelen van de KRW. De waterschappen zijn positief over het DAW.
Wel is de vraag of een bovenwettelijke aanpak via het DAW, waarbij maatregelen in de regio op vrijwillige
basis worden genomen, altijd voldoende waterkwaliteitsverbetering oplevert. Soms is er meer nodig. Gelet
op het halen van de waterkwaliteitsdoelen zal het DAW minder vrijblijvend tot uitvoer moeten worden gebracht. Om de effectiviteit te vergroten is meer betrokkenheid van de agrariërs en met name het ‘peloton’
nodig. Bij de constatering van onvoldoende voortgang van een aantal maatregelen uit het DAW zullen deze
dan in de landelijke mestwetgeving moeten worden opgenomen.
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HANDHAVING
De waterschappen zijn van mening dat de extra capaciteit van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
(NVWA) ook moet worden ingezet op de naleving van de mestwetgeving in relatie tot de kwaliteit van het
oppervlaktewater. De handhaving zal zich niet moeten beperken tot de intensieve veehouderij, maar ook
tot andere gebieden met waterkwaliteitsproblemen. De aanpak van de mestfraude is daarbij van groot belang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

