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Geachte leden,
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft vorige week aan meerdere waterschappen een brief /
mail gestuurd over de waterkwaliteitsgegevens die door Europese Commissie worden betrokken bij de
besluitvorming over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn voor de periode 2020 en 2021. U kunt deze brief
gebruiken voor het interne proces en voor het geven van een reactie aan de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond.
Helaas is in de rapportage uit 2012 die de Europese Commissie periodiek laat opstellen in het kader van
de Nitraatrichtlijn over de waterkwaliteit in Europese landen een fout geslopen. Voor deze rapportage
worden de door het RIVM aangeleverde gegevens gebruikt waaronder de gegevens van de kwaliteit van
het Nederlandse oppervlaktewater. In 2012 heeft het RIVM daarbij de gegevens over de periode 20082011 gerapporteerd in de concentratie aan stikstof (N) in het oppervlaktewater en niet in de concentratie
nitraat (NO3) waar de EU vanuit gaat bij de Nitraatrichtlijn. Dit komt dat we voor de kwaliteit van het oppervlaktewater de eenheid stikstof hanteren en niet nitraat, waarbij 11,3 mg/l stikstof neerkomt op
50 mg/l nitraat. Dat scheelt een factor van ruim 4 en dat is de reden dat de cijfers uit Nederland in 2012
ten onrechte goed scoorde voor wat betreft de waterkwaliteit.
In Nederland hanteren we voor oppervlaktewaterkwaliteit de eenheid stikstof en niet nitraat, waarbij
11,3 mg/l stikstof neerkomt op 50 mg/l nitraat. Dat scheelt een factor van ruim 4 en dat is de reden dat de
cijfers uit Nederland in 2012 ten onrechte goed scoorde voor wat betreft de waterkwaliteit.
In de periode 2017 zijn de gegevens over de periode 2012-2015 wel in de goede eenheid aangeleverd
waardoor vergeleken met de periode 2008-2011 het beeld ten onrechte is ontstaat dat de waterkwaliteit
aanzienlijk is verslechterd. In de praktijk is dit niet het geval. Uit het Meetnet Nutriënten Landbouw
Specifiek Oppervlaktewater van de waterschappen waarvan de meetlocaties alleen door de landbouw
worden beïnvloed, zien we een langzame verbetering van de waterkwaliteit. Voor meer informatie
verwijs ik u naar het rapport “Meetnet Landbouw Specifiek Oppervlaktewater, Toestand en trends
tot en met 2018” dat is gepubliceerd op de site van Deltares en daar te downloaden
(http://publications.deltares.nl/11203728_005.pdf).
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Wat betreft de verkeerd aangeleverde gegevens heeft het RIVM in oktober 2018 de data voor de periode
2008-2011 alsnog in de juiste eenheid aangeleverd zodat in een volgende rapportage de juiste gegevens
kunnen worden gebruikt.
Tenslotte maakt het Ministerie van LNV in het overleg met de Europese Commissie over de verlening van
de derogatie geen gebruik van de rapporten die in opdracht van de EU zijn opgesteld. Daarvoor worden
de door het RIVM opgestelde nitraatrapportages gebruikt waarbij de cijfers altijd in de juiste eenheid hebben gestaan.

Hoogachtend,

Mw. mr. C. Peters
Waarnemend algemeen directeur

