INBRENG VERSLAG WIJZIGING MESTSTOFFENWET
Tot en met 15 oktober kan een inbreng geleverd worden voor het verslag van de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het zesde actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018 -2021).
Waterschappen steunen het wetsvoorstel omdat hiermee de maatregelen van het zesde actieprogramma
Nitraatrichtlijn (6e NAP) juridisch worden vastgelegd. Zij hebben wel enkele aandachtspunten.
OPPERVLAKTEWATER
De waterschappen zijn van mening dat het pakket aan maatregelen voor het oppervlaktewater in het 6e
NAP goede maatregelen bevat, maar dat deze niet voldoende bijdragen aan de eutrofiëringsdoelstelling van
de Nitraatrichtlijn voor oppervlaktewater en het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
voor deze wateren. Om de KRW-doelen te halen zijn, naast de vrijwillige aanpak via bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Water (DAW), extra maatregelen nodig. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in de
(mest)wetgeving. Wij denken daarbij niet aan scherpere gebruiksnormen, wel aan extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van meststoffen en maatregelen die de uit- en afspoeling van landbouwpercelen
tegen gaan.
Het belang om deze maatregelen, in combinatie met goed bodembeheer, te nemen neemt toe 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).
DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER
Naast het wettelijke spoor is er het bovenwettelijke en vrijwillige spoor. Het DAW, geïnitieerd door landbouworganisaties en uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterbeheerders, speelt daarin een belangrijke rol. Het is een goed voorbeeld en een belangrijk aanvullend instrument om de doelstellingen van de
KRW dichterbij te brengen.
De vraag is of een regionale, bovenwettelijke aanpak waarbij maatregelen in de regio op vrijwillige basis
worden genomen, voldoende waterkwaliteitsverbetering oplevert. Onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht toont aan dat waterschappen met het huidige instrumentarium het nemen van maatregelen niet kunnen afdwingen maar alleen kunnen stimuleren.
Er moet ons inziens een balans zijn tussen het vrijwillige, stimulerende en het verplichte, wettelijke spoor.
Het is de vraag of teveel nadruk op een vrijwillige aanpak tot voldoende resultaat leidt. Er is een stok achter
de deur nodig. Om de effectiviteit en betrokkenheid van de agrariërs te vergroten is het zinvol om een aantal
maatregelen uit het DAW in de landelijke mestwetgeving op te nemen. Nu zijn deze maatregelen alleen op
vrijwillige basis te nemen. Dat is goed voor het draagvlak bij de sector, maar beperkt het effect van de maatregel.
TOEZICHT EN HANDHAVING
Naast het stimuleren tot het nemen van maatregelen en de inzet van wetgeving is er ook toezicht- en handhaving nodig. De inzet aan toezicht en handhaving moet worden versterkt en zich niet alleen beperken tot
de intensieve veehouderij. Er moet ook toezicht worden gehouden op het gebruik van meststoffen in gebieden waar de waterkwaliteit niet voldoet aan de normen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

