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Betreft: rapportage waterkwaliteit in

EU

Geachte heer, mevrouw,
zijn de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, een vereniging die als doel heeft het behartigen van
belangen van de melkveehouders.
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Graag vragen wij als bestuurders uw aandacht voor het bijgevoegde artikel van augustus 2018 uit de Vfocus over waterkwaliteit die in de rapportage achter uit holde van een van de betere EU landen naar een
van de slechts presterende landen.

Voor het jaa r 2020 is het nog steeds niet duidel'¡'k of de derogatie van 2018/2019 wordt verlengd.
Derogatie houdt in dat men op aanvraag onder b'ljzondere voorwaarden meer dierlijke mest van
graasdieren mag gebruiken in plaats van kunstmest. Derogatie is in het belang van de waterkwaliteit en
andere klimaatdoelen zoals het waterbergend vermogen, de sponswerking van grasland. Het hebben van
B0% grasland is een belangr'¡'ke eis voor deelname. Derogatie is ook belangrijk in de stikstofcrisis omdat
het over drie maanden weidegang capaciteit gaat. De organische stof zorgt voor een beter bodemleven
in het belang van bodemkwaliteit, bodemleven en biodiversiteit.
MV vraagt u als bestuur wat er ondernomen is of wordt om er voor te zorgen dat water dat niet
slechter dan voorheen is, weer op de oude manier gerapporteerd wordt aan de EU. Graag ontvangen w¡
uw reactie hierop. Naarverluidt beslist de EU pas in juni2020 en is er nog ti1'd om de gang van zaken
De

N

rondom waterkwaliteit te informeren.
Wij verzoeken u deze brief op te nemen in de ingezonden stukken van de volgende vergadering van het
algemene bestuur. Graag ontvangen wrj uw bevestiging.
Met vriendel ijke groet,
houders Vakbond
Nederlandse
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De Europese Gommissie publiceerde afgelopen meizijn
nieuwste cijfers voor nutriêntenverliezen vanuit de landbouw
naar het grond- en oppervlaktewater, ln de landenvergelijking
laten de meeste lidstaten een verbelering zien. Behalve
Nederland, daar zijn de milieuresultaten in vier jaar tijd enorm

verslechterd. Hoe is dat nou mogelijk? Wie zond deze
dramacijfers naar Brussel?
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BESTE EUROPESEKWALITEITSKTASSE
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Pe@ntage meetpurìten voor æel oppeMaldewater ¡n de hoogste EuÞpæ waterlqaliteitsklæ (¡ærgm¡ddelde
nitraat@næntEt¡e <2 mg per liteÐ værde EuI¡dstden v@r de periode 2008_2011 ø 201.1_2015't
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Opvallend is

Commissie venþ aæ de paad
en het Europs Parlemat orer

autoriteiten g@ enkele nd¡tbæheid hebben gegwen a de forse verslecùtering nn

debechemingruhetgrcnd-

, en oppwlaltmter tegm verontreiniging dor agruisdrc bronren. Dit
deed zij op basis un venlaçn die de lidsuten zelfhebben aançleverd ova de periode
zou-zor5. Wu veel lidsÞten m m@ie yetbeteri¡g ru de mtedsaliteit koudæ laten
ziÐ aæ de Ëwopese Comissie, kon
Nedeila[d dat niet. In ons lud is de lqaliteit €n het oppffilâlde@ær h opzichte
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Geen exÍa vervu¡ling veestapel
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NIÏNAAT IN BOVENSTE GRONDWATER

Perentage meeÞunten Úoor grcndwaler in de hoog$e Euopse kwaliteibklæ {<25 mg nitræt per liter) vør de Eulidstaien.
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periode zooS-zou fo¡s wleclrterd.
In de periode zooS-zol rerd op 6o,6 pro.
cent%n de meetlEten de beste sco¡e
gehaald. Neclerland beh@rde t@ tot de top

uet r præDt De stikstoñritscheiding per
loe daalde eútq met 4 procent, die @ kip-

j ru Europã rcot mt beEeft dÊ b€ste wterkmliteit hst Nededandse mæ¡ wsd relatief

liile

de

reinig beæedeld door de laadbøw. ln de
periode zon-zor5 is daæ wehig mro w
over. Sleclts zt,9 præat w de mæÞunten
Elt rcg in de b6b klass. De lâadbow is in
ons laud opeem

heetvælwilqder

geuudo laviaiætiid wed

Neduland w
bijna 'sdroonst mærlanð gedegndærd tot
biiG 'wilste mtqla¡d (zie Egu û- Dit is
uiterst merkwødþo staãthæks op âlle
ruhegelo die bæm nmo om het gronden oI4rerylâktewåær mindq b bela$en.
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toegepæt op landbourv-

$ond met 4 pr@nt, a het gebnik nn
mi¡qâ1e stilsto:fkr&tmest delde met 7
prcL De sriksùofl¡itspoeling op het Nedu-
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Wie zond dnmacijfefs naar Brussel?
De Eu¡opse Commisie ægt in hær anaþ
s uù te gaaû @ de ciifer die haarworden
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luaties væ het mstbeleid. Kæ her PBL de
plotselinge venledræríng van de %terkwali.

teit verklaæì Ðe woordvoerde! van het PBL
Iaå t weten ges inâcht te hebben in de wiiæ

wæop Nederlud nppolteert æ! de Eu¡opse Comissia "We hebbø naar aanleiding
wn de waag van V.foos geprobeer.d daar
beter zidrt op te kiigen, maar dat heeft tot
nu toe nog weiûig opgelere¡d."

Wissel¡Íg van meetmethode?
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wattrlwåliteit ¡n het lanclelike gebied verbetert

€n

de mteËchappen, verên¡gd ìn de Un¡e

van

Watæhappen. Foto:
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de fome verelechteúng

ænge¡eih door de lidstaten zelf. Wie is dæv@r re@twærdeliik in Nedelland) Volgens
de Ewogæ Comissi€ wo¡dt de
monito¡ing voor de Nitr¿aùichdijn çorgani

De Unie En Wåtersdìappen wordt om eo
tEr en WateÉÞãt de NitætFpportage
verHaúng gewaagd vær de fone ve¡slechte- opgeteld. De iuiste wærdo staan in de door
¡irg io viq þã tiid Volgeu baar
het RI'/M owestelde npportÐ.
vouder is er geen sprake vanversledrtering nìoeten dâamastde monitoúlgsdatâ apa¡t
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mter-

dúnkwåterbe&iiren wordt gebruikr Het
op?erylakewate! rcrdt over het algemeen
elke mandbemonsterd" VolgeN de RÍVMnpport¿ges ziin de wateFdÞppen veRtwoordelijk voor de bemonstering, de anâlyse
en de npportaç vu de wåterklvâlileit in
ægionale wtsen, waar de Þtem in het
landeìijke gebied toe behoren.

woord-

Op de website van de Unie van W¿te¡schappen (koepelorçnisatie van de mterschappen) wordt veneld dat de rvatqs&app@
het

fr)

ondwoek ¡¡ar de nutliënten (meststof
die Enuit de laûdbow ir het oppwlak-

tmter

terechtkomen, zelf heeft opgezet De
dnmtisdre ciifm die de Europce Commissie ontving, ziþ de verantnoordeliikheid mn
de

wtmúapps.

or\"*$s{sr'sæ1t

vm

de

doen hebben met de gemeten stilctofconcentlaties in llet wate4 sdluift dse overheids-

orgauisatÈ de hete aædappel door ma¡ het
ministerie van LNV. 'LlW levert de data u!.
Vii reten niet welke data LNV hæft aangele
rerd Ð ret de bro! Yan d% data is."
Ook het RIV k$t de ins en outs Eû de
Empese ciifeF niet "Éfet Rlvlvl heeft in

opdndt m

het

mirfsterie En Infr¿strm-

Commissie de analyss uitvoerl Het is
mogeliik dat de Ewopæe Comissie andere
paioden nemt dæ Nederla¡d of verchillende mamingæ roet elkau middelt
Eea lidstaat is zelf vqanwoorddk voor de
resultaten en de duiding daæu", aldus de

RfvM-wooldrcerder.
Niet allæn dc Ewopese Comissie mald
geboik vm de meetdaf¿ w de wateßchap-

t

ReporÍfrom thz Commissionøth¿ CoøcíL
ønd the Ewropøn Pørliowt ofr rþþ iwpletwntøtíotu of CoeúciJ Dircctíve 91/ 676 / EËC
Øwming tht proìed.íw ofwtts agøír6t

Welke eisen stelt de Euopese Comissie
aan de meeùnethode voot stikstofbepalingen
in het opperlakewata) V-focus legt die waag
aan haar voo¡. De woo¡dvoe¡der van de Eu¡o
pese Commissie laat weten dat het aan de lidstalen ælf is om æn meebmethode te kiezen.

poll*íon cøwdfrow agtiilltuel sovø
bæed on Mewb¿r St¿æ rÈpoñsÍot thè petiod.

tropñ Comwissie, zorS)
ltit totaøl stikr,of4eha\¿ ín

2012-2015 (E
2, Bepølíngvßn

øþalwøter (YITO, zotz)
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Eferbn vøofbrøtiø op sttl.stof cbfosforcok-

Die meehnethode moet betouwbüe resultaten opleveren en de keuze moet onde¡bouwd

ccnlrhtì¡s in

zijn. Daamaast benadruk de Ewopese C-mmisÊie het belÐg vu een @nsequente toepassing van de meetmethode om result¿te¡

(RIVM,2or5)
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kmen vergelijko,

biivoorbæld trusen

tiid.
V.foüs wügt üij de Unie vm Walersdrappen
locaties en in de

ítu
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op løndbouwbediþen

MèèÈhÈt

eîtúe6 Mêstb.]èíd

4. Meetnçt Nlú'iârts.b Løndbouw Spæifuk
Oppwlabtwøt* Declrøppoñ A: Opzet
Mætbet. Bijdtøge øøn fu Evalusbb Mestt oføwt (Dtltørcs, 2012).
5.

de onderbouwing voor de gehanteerde meetmethode op, måar ontvangt niets, ook niet !a

åandringen. Het liild erop dat de wateKhappen hun keuze voor de thans gehanteerde
mcetoethode rcor dc Ëuopcsc cvalutie vaû
het Nede¡landse mestbeleid niet heì¡ben
onde¡bouwd. {/
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Sænøio's voor he, progrømw

(R¡VM, LËl,2oto)
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Hømfiníeti. wætnettatuvoor nutriërteþ in
oppønlakt@ata' (RIv M, 2oog)

waterlqaliteit

Lidstaten

Metingen door wateischappen leiden Iot
ongunstigere uitslagen

Literatuur

oordeel Europese Comm¡ssie
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En Watershappen

De monitoring €n de kwal¡teit van het
oppeNlaldewater is de vemtwoordelükheid

Watêrle.raliþit
De
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Unie

Uit diverse npportages ovef de meetnetten
voor het opperlaktewater bliikt dat er tussen
de periode zooS-zou eD 2otz-2o¡5 wijzigingen zijn doorgevoerd in de meetsystematiek.
De watemonito¡ing voor landbouwgebieden
wed aannnkelijk uitgercerd door onderzoelcinstituut RM- In zorz bebbm de
mte$c¡êppen deze l¿ak overgmomen. De
mtasdrappen bemonsteren het r"tet op
stikstofen fosfor op hun eigen wiize eu op
een udere wijze dan het RIVM. De ¡netingen dær de wtøschappen leiden tot ongunstige¡e meetuitslagen, zo blijkt uit een vergelijkend ondeæk vu het RM (2or5). Ziø
ookkøda wr teø¡.dødø, pøgiw z4-Zøu

in de cijfen van de Eurcpese Comaìissie te
maken hebben met een ove¡stÀp op een
andse meemetÌrodeì
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pen, ook het Planbureau voor de læefomgeúng (PBL) gebruikt die ciifcs vær ziin eva-
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e consequenties van het
beleid tekenen zich af. Enkele

'Wi* zünri dif
#rarnn ilä*r"

honderden bedrijven dreigen
failliet te gaan omdat zij op het
verkeerde moment de verkeerde beslissing
namen. Onder boeren is weinig onderlinge
sympathie, als er extra fosfaatrechten
uitgedeeld aan knelgevallen en
bedrijven, zullen anderen die eerst moeten
inleveren.
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ln de hitte van de strijd om fosfaatrechten
is de veehouderij de Europese

volledig uit het oog verloren. Zo heeft niemand opgemerkt welke duistere
cijfers door Nederland zijn afgeleverd bij
Europese Gommissie (zie omslagartikel),
cijfers waarop het huidige fosfaatbeleid
wordt gebouwd. Geen wonder dat de

pese Commiss¡e uiterst bezorgd is over de
milieutoestand in Nederland. De jongste
Europese cijfers (mei 2018) laten een dramatische verslechtering van de waterkwaliteit zien voor Nederland, Viel in de vorige
periode (2008-201 1) ruim 60 procent van
onze wateren in de beste Europese kwaliteitsklasse voor nitraat, tegenwoordig is dat
nog maar 20 procent. Wie o wie heeft dat
gedaan? Wie heeft deze desaslreuze landbouwcijfers samengesteld voor de Europese
Commissie? De afgeleverde cijfers blijken
de verantwoordelijkheid te zijn van de
waterschappên.
De Unie van Waterschappen zegt niet te
weten hoe de Europese Commissie tot
deze cijfers komt en negeert de discussie
over de nieuwe meetsystematiek die zij
koos per 2012. Die nieuwe systematiek
geeft slechtere uitkomsten voor de landbouw. ln elk geval leveñ deze keuze de
grootste geldstroom op naar de eigen organisatiekas. lmmers, hoe slechter de agrarische waterkwaliteit wordt neergezet, hoe
groter de subsidiestroom voor de eigen
waterprojecten. Hoe onpartijdig is dat?
Waterschappen die enerzijds de landbouwcijfers construeren en andeaijds op basis
van hun eigen cijfers de subsidiegelden
naar zich toetrekken?
lk vind dit een zorgwekkende kwestie aangezien controle hierop grotendeels ontbreekt. Zorgwekkend vooral ook omdat het
leger aan agrariërs in de waterschapsbesturen niet opmerkt welke dramatische
cijfers over de eigen sector naar de Europese Commissie worden gestuurd.
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