
 

  

 
 

  

 

COMMISSIEDEBAT LANDBOUW, KLIMAAT EN VOEDSEL 30 MAART 2022 

 

Op 30 maart 2022 staat een Commissiedebat 

Landbouw, Klimaat en Voedsel met minister 

Staghouwer gepland. Op de agenda staat het Ad-

dendum 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en 

derogatie. De waterschappen vragen aandacht 

voor onderstaande punten. 

 
Doelen Kaderrichtlijn Water  

Met het maatregelenpakket uit het 7e Actiepro-

gramma Nitraatrichtlijn worden de doelen uit de 

Nitraatrichtlijn en de doelen de Kaderrichtlijn Wa-

ter (KRW) in 2027 niet gehaald. Voor de reste-

rende opgave is het Addendum 7e Actiepro-

gramma Nitraatrichtlijn opgesteld. In het adden-

dum staat dat de resterende waterkwaliteitsop-

gave bij het Nationaal Programma Landelijk Ge-

bied (NPLG) wordt neergelegd. Het NPLG krijgt 

als taak om met een gebiedsgerichte aanpak te 

zorgen dat in 2027 de doelen van de KRW en de 

Nitraatrichtlijn worden gehaald.  

 

Het in 2027 halen van de waterkwaliteitsdoelen 

van de KRW en de Nitraatrichtlijn is één van de 

vier dossiers in het takenpakket van het NPLG. 

Andere dossiers zijn het stikstofdossier, de kli-

maatopgave en het natuurherstel. Deze aanpak  

 
1 zie verwijzing uit inbreng begroting 2022 LNV 

 

uit dit addendum is risicovol omdat het water-

kwaliteitsdossier één van de vier onderwerpen 

van het NPLG is. Het waterkwaliteitsdossier loopt 

daarmee het risico onder te sneeuwen. Dit is zor-

gelijk omdat ook voor de KRW juridische proce-

dures dreigen en Nederland in gebreke zal wor-

den gesteld door de Europese Commissie als het 

in 2027 de KRW-doelen niet heeft gehaald omdat 

niet alle mogelijke maatregelen genomen zijn. In 

2021 heeft de Europese Commissie1 Nederland 

al gewaarschuwd en dringend aangemaand om 

extra maatregelen te nemen om de waterkwali-

teitsdoelen te halen. Ook kunnen burgers en or-

ganisaties naar de Nederlandse rechter gaan en 

daar, net als bij stikstof is gebeurd, hun gelijk 

gaan halen omdat Nederland zich niet houdt aan 

de KRW- en Nitraatrichtlijn-doelen.   

 

Hoe gaat de minister er voor zorgen dat het 

NPLG ook voldoende aandacht heeft voor het 

halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn 

voor oppervlaktewater en de KRW-doelen?  
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Stikstofaanpak en waterkwaliteitsaanpak zijn 

verschillend 

Bij het stikstofdossier en de aanpak gaat het om 

de emissie van stikstof naar de lucht. Deze emis-

sies vinden vooral plaats bij stallen van veehou-

derijen. Bij het waterkwaliteitsprobleem gaat het 

om de emissies van onder andere stikstof en fos-

for naar het oppervlaktewater. Deze emissies 

vinden hoofdzakelijk plaats door uitspoeling en 

afspoeling van meststoffen uit landbouwperce-

len2. Door dit verschil zijn er ook andere maatre-

gelen nodig zijn om de kwaliteit van het opper-

vlaktewater te verbeteren dan de maatregelen 

die nodig zijn voor het stikstofdossier. Zo draagt 

het opkopen van veehouderijen en het nemen 

van stalmaatregelen slechts beperkt bij aan het 

verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte-

water. 

 

Nog een ander verschil: de aanpak van de stik-

stofproblemen richt zich op de veehouderijsector 

in de nabijheid van Natura 2000 gebieden. De 

waterkwaliteitsproblemen zijn landelijk. In alle 

landbouwgebieden op zand, klei en veen voldoet 

de kwaliteit van het oppervlaktewater niet aan de 

KRW-normen voor stikstof en fosfor. Ook voldoet 

Nederland niet aan de voorschriften in de Ni-

traatrichtlijn om het direct en indirect lozen van 

stikstofverbindingen uit de landbouw in het 

aquatisch milieu (het water met de daarin le-

vende planten- en diersoorten) te verminderen 

en om verdere verontreiniging te voorkomen. 

Het NPLG moet naast de stikstofaanpak rond Na-

tura 2000-gebieden (zoals in het Addendum 7e 

Actieprogramma Nitraatrichtlijn is aangegeven) 

er ook voor zorgen dat in alle landbouwgebieden 

op zand, klei en veen de doelen van de Nitraat-

richtlijn en in 2027 de KRW-doelen worden ge-

haald.  

 

Aanpak waterkwaliteitsproblemen moet 

doorgaan en niet worden vertraagd 

Belangrijke activiteit van de gebiedsgerichte aan-

pak van het NPLG is het in beeld brengen van de 

stikstofopgave met de te nemen maatregelen. 

Dit moet voor juli 2023 zijn gebeurd. Voor de Ni-

traatrichtlijn en de KRW is de opgave bekend en 

dit geldt ook voor de te nemen maatregelen. Zo 

is vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

(DAW) per waterschapsgebied de agrarische 

 

 

wateropgave in beeld gebracht met de maatrege-

len die mogelijk zijn. Er is geen tijd te verliezen: er 

rest nog maar 5 jaar om in 2027 de KRW-doelen 

en die van de Nitraatrichtlijn te halen. Voorko-

men moet worden dat de aanpak van de water-

kwaliteitsproblemen vertraagd wordt of, nog er-

ger, stil komt te liggen omdat de opgave voor het 

stikstofdossier nog in beeld moet worden ge-

bracht. Ook is er genoeg geld beschikbaar vanuit 

onder meer het Nationaal Strategisch Pro-

gramma (NSP) met het Gemeenschappelijk Land-

bouwbeleid (GLB) om agrarische ondernemers te 

ondersteunen en te stimuleren bij het nemen 

van de nodige watermaatregelen.  

 

Kan de minister ervoor zorgen dat de aanpak 

van de waterkwaliteitsproblemen doorgaat 

en niet wordt vertraagd of stil komt te liggen?  

 

Regionale maatregelen opnemen in landelijke 

wetgeving 

Het is en blijft ook bij de aanpak via het NPLG be-

langrijk dat het rijk haar verantwoordelijkheid in 

blijft vullen voor het mestbeleid en de mest- en 

waterwetgeving. Ook regionale maatregelenpak-

ketten kunnen in de landelijke mestwetgeving of 

waterwetgeving worden opgenomen. Regionale 

maatregelenpakketten zijn nodig omdat water-

kwaliteitsproblemen door verschillende bo-

dem- en watersystemen en andere typen land-

bouw per regio kunnen verschillen. 

 

Stikstoftransitiefonds 

Niet alleen voor de stikstofaanpak maar ook voor 

de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen is 

geld nodig. In het stikstoftransitiefonds is tot  

2035 811 miljoen euro beschikbaar voor KRW-

maatregelen. 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

wil deze gelden inzetten om bij beken die bij Na-

tura 2000 gebieden in het oostelijk en zuidelijk 

zandgebied liggen en KRW-waterlichaam zijn, 100 

tot 250 meter bufferstroken aan te leggen. Deze 

gronden worden omgezet in natuur of extensief 

beheerd grasland. Dit kost veel geld en lost maar 

in een heel klein deel van de landbouwgebieden 

de waterkwaliteitsproblemen op. Ook voor de 

andere landbouwbouwgebieden op zand, klei en 

veen is een aanpak met geld nodig om de KRW-
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normen voor stikstof en fosfor in het oppervlak-

tewater in 2027 te halen (zie tabellen).  

 

Kan de minister zich inzetten dat de financi-

ele middelen voor de stikstofaanpak ook bij-

dragen aan het halen van de doelen van de 

Nitraatrichtlijn voor oppervlaktewater en de 

KRW-doelen in 2027? 

 

Stikstofmaatregelen toetsen  

Het is belangrijk om bij de stikstofaanpak te 

toetsen en te beoordelen of stikstofmaatrege-

len geen negatieve gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. Voorkomen 

moet worden dat stikstofmaatregelen nega-

tieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit 

en andersom. 

 

Vanwege de stikstofmaatregelen komt land-

bouwgrond vrij. Als grasland van stoppende 

veehouderijbedrijven wordt omgezet naar ak-

kerbouw- of tuinbouwgrond neemt het risico 

op uit- en afspoeling van meststoffen naar op-

pervlaktewater toe. Deze teelten zijn intensie-

ver, hebben een hogere bemestings- en water-

behoefte en gaan minder efficiënt met de 

meststoffen om. Dit leidt tot een verslechtering 

van de waterkwaliteit en een toename van de 

watervraag. 

 

Kan de minister ervoor zorgen dat als vee-

houders stoppen ook de kwaliteit van het 

oppervlaktewater verbetert? 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage: inzet KRW-geld uit Stikstoftransitie-

fonds voor beekdalen 

 

In onderstaande plaatjes zijn de meetresultaten 

van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek 

Oppervlaktewater (MNSLO) in 2020 weergege-

ven. Het MNSLO is een meetnet waarvan de 

meetlocaties alleen door de landbouw worden 

beïnvloed. Met cirkels zijn de gebieden aangege-

ven met de beken bij Natura 2000 gebieden die 

zijn aangewezen als KRW-waterlichaam en waar-

langs het voornemen is om met het KRW-geld uit 

het Stikstoftransitiefonds 100 tot 250 meter 

brede bufferstroken aan te leggen. 
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