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Voor wie is dit advies bedoeld?

Dit advies is van een breed samengestelde werkgroep en gericht aan de 
samenwerkende partijen in Rijn-West en aan de land- en tuinbouwsector.
Het advies richt zich op deze partijen in de wetenschap dat zij zich 
gezamenlijk verantwoordelijk voelen om bij te dragen aan het oplossen van de 
waterkwaliteitsproblemen, ontstaan als gevolg van te hoge belasting van het 
oppervlaktewater met nutriënten.
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Samenvatting

De nutriëntenproblematiek in Rijn-West is complex en verschilt per deelgebied. Daarom is 
gebiedsgericht maatwerk nodig om de KRW-doelen te halen. De aanpak moet drie pijlers kennen: 
beter doen wat werkt, werken aan onbekenden en doorwerken en verankeren. Naar verwachting 
wordt op deze wijze in het grootste deel van de waterlichamen in 2027 het KRW-doel bereikt. Waar 
dat toch niet mogelijk blijkt, zijn dan voldoende argumenten opgebouwd om te motiveren de doelen 
eventueel te verlagen. Dat is de kern van het advies van de Werkgroep Nutriënten Rijn-West, 
waarin vertegenwoordigers van de overheden in Rijn-West en van de landbouwsector hebben 
samengewerkt.

Aanleiding
Bij het opstellen van de waterplannen en het eerste Stroomgebiedbeheerplan is gebleken dat 
de KRW-normen voor nutriënten (stikstofverbindingen, fosfaten) in veel waterlichamen voorlopig 
niet worden gehaald. De redenen daarvoor lopen uiteen. Het regionaal bestuurlijk overleg van 
het deelstroomgebied Rijn West (het RBO) heeft de Werkgroep Nutriënten ingesteld om deze 
problematiek uit te diepen, kansrijke oplossingsrichtingen aan te dragen en voorstellen voor 
pilots te doen. De Werkgroep Nutriënten heeft een brede samenstelling met vertegenwoordigers 
vanuit de verschillende overheden (waterschappen, provincies, rijk en gemeenten) en de land- 
en tuinbouwsector (LTO-Noord, Veelzijdig Boerenland). Een aantal andere maatschappelijke 
organisaties is agendalid. De werkgroep heeft in maart 2010 een advies uitgebracht, waarmee het 
RBO Rijn-West in april heeft ingestemd. 

Aanpak
Het vertrekpunt voor de werkgroep was dat nutriëntenbelasting op veel plaatsen in het 
Rijnstroomgebied nog een knelpunt vormt, voor zowel een levensvatbare landbouw als een goede 
ecologie. De samenwerkende overheden in Rijn-West en de land- en tuinbouwsector voelen zich er 
gezamenlijk voor verantwoordelijk om te zoeken naar oplossingen voor de nutriëntenproblematiek.
De partijen zijn zich ervan bewust dat niet alleen waterbeheerders en overheid de verantwoor-
delijkheid op zich kunnen nemen voor realisatie van de KRW doelen. Zowel de waterbeheerders 
als de land- en tuinbouwsector staan een gecombineerde aanpak van het nutriëntenvraagstuk 
voor. Basis voor de gecombineerde aanpak is het generieke beleid van het rijk, aangevuld met 
gebiedspecifieke maatregelen. Deze benadering sluit aan bij het ‘nee, tenzij’ principe dat de 
samenwerkende partijen in Rijn-West hanteren voor het bereiken van de KRW doelen. Dit principe 
zegt kortweg dat de ecologische doelen van de KRW niet kunnen worden bereikt, tenzij een extra 
inspanning wordt gedaan bestaande uit aanvullend generiek beleid van het Rijk, extra regionale 
maatregelen en maatregelen uit het synergie- en innovatieprogramma.

De werkgroep heeft samen met veel partijen het advies voorbereid. In werksessies en in bilaterale 
gesprekken heeft de werkgroep de nutriëntenproblematiek besproken met een groot aantal 
deskundigen en praktijkmensen van waterschappen, provincies, de land- en tuinbouwsector, 
kennis- en onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Dit heeft ertoe geleid dat in korte tijd veel 
kennis en ervaring beschikbaar is gekomen voor het opstellen van het advies. De werkgroep heeft 
zelf geen aanvullend onderzoek gedaan om het advies op te stellen.
De werkgroep heeft geconstateerd dat er bij praktijkmensen en deskundigen grote behoefte is aan 
een meer gestructureerde en specifieke uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van 
nutriënten.

Advies met drie pijlers 
Voorop staat een gezamenlijke, kosteneffectieve aanpak bij het (al dan niet gefaseerd) bereiken 
van doelen en uitvoeren van maatregelen. Om dit te bereiken adviseert de werkgroep om te 
werken aan de hand van drie pijlers:
1. Beter doen wat werkt
2. Werken aan onbekenden
3. Doorwerken en verankeren



Advies Werkgroep Nutriënten RBO Rijn-West

4

Vanwege de aard en complexiteit van de problematiek is maatwerk per gebied noodzakelijk. Dit 
advies zet drie deelgebieden centraal: veenweiden, bollengebieden en diepe polders. Een vierde 
deelgebied, de glastuinbouw, is niet verder uitgewerkt omdat de werkgroep veronderstelt dat via 
onder andere de Glami-aanpak al voldoende afspraken worden gemaakt voor de aanpak van de 
nutriëntenemissies vanuit de glastuinbouw, waarbij de intentie is dat deze op termijn nagenoeg nihil 
worden. De karakteristieken van de deelgebieden worden verderop kort weergegeven.
Om te komen tot een daadwerkelijk afstemming en doorwerking van maatregelen, adviseert de 
werkgroep een uitvoeringsagenda per deelgebied op te laten stellen.

1. Beter doen wat werkt
De werkgroep constateert dat er nu en in de komende jaren al veel gebeurt om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Het is nu eerst zaak om opgedane kennis en ervaringen beter te benutten en meer te 
gaan toepassen.
Op dit moment is nog geen sprake van een systematische uitwisseling van ervaringen. Dit geldt 
zowel voor de effectiviteit van maatregelen als voor de wijze waarop overheden en agrariërs 
samenwerken, al dan niet met een agrarische natuurvereniging als intermediaire partij. De 
uitkomsten van het delen van ervaringen kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van ‘wat werkt’ 
voor de volgende generatie waterplannen. In de planperiode 2010–2015 worden veel nieuwe 
maatregelen in de praktijk toegepast, zij het vaak op kleine schaal of voor een beperkte tijd. De 
uitdaging is om die maatregelen, waarvan is gebleken dat ze werken en kosteneffectief zijn, na 
2015 op een grotere schaal en voor langere tijd te gaan toepassen.
De werkgroep adviseert de samenwerkende partijen in Rijn-West en de land- en tuinbouwsector 
om het uitwisselen van kennis en ervaringen structureel te gaan organiseren. Voor een maximaal 
effect is het van belang dat alle partijen, zowel waterbeheerders, agrarische ondernemers, 
gemeenten als terreinbeheerders, deze praktijk verder stimuleren en gericht inzetten. Daarbij kan 
het gaan om andere manieren van waterbeheer, zoals het omleiden van inlaatwater en het isoleren 
van bijzondere wateren, of om (agrarische) bedrijfsgerichte initiatieven rondom groenblauwe 
diensten en aan innovaties zoals kringlooplandbouw en gesloten kassystemen.
Het rijk kan bij de EU meer aandacht vragen voor het marktconform kunnen betalen van agrariërs 
voor het uitvoeren van deze maatschappelijk relevante diensten. Dit kan onderdeel zijn van de 
Nederlandse inzet bij de aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2013.

2. Werken aan onbekenden
Er is veel kennis, maar veel is ook nog onbekend. Het is nodig om de kennis over het complexe 
systeem van water, ecologie, nutriënten en maatregelen verder te ontwikkelen. De samenwerkende 
partijen in Rijn-West hebben er dan ook voor gekozen om pas in 2021, bij de vaststelling van de 
derde generatie stroomgebiedbeheer plannen, eventueel doelverlaging te motiveren. 
Op dit moment is in Rijn-West onvoldoende in beeld gebracht hoe de waterstromen tussen de 
verschillende watersystemen, waaronder de Noordzee, de kwaliteit van het oppervlaktewater 
beïnvloeden. Dit gebrek aan inzicht verhindert het uitvoeren van de meest kosteneffectieve 
maatregelen op stroomgebiedsniveau. Voor de periode na 2015 liggen er kansen om op basis van 
de samenhang tussen de watersystemen aanvullende maatregelen toe te passen.
Daarnaast is het nodig om meer inzicht te verwerven in het functioneren van watersystemen, 
in processen in de (water)bodem, de reactie van ecologie op maatregelen en in de onderlinge 
beïnvloeding van watersystemen, bronnen en maatregelen. Om inzicht te krijgen in de 
‘maatregelen van morgen’, kunnen de land- en tuinbouwsector, kennisinstellingen, terrein-
beheerders en agrarische natuurverenigingen samen met de waterbeheerders pilots opzetten, 
praktijkonderzoeken starten en proefopstellingen bouwen voor de komende periode om de 
kansrijke maatregelen ook na 2015 door te zetten.

3. Doorwerken en verankeren
De doorwerking van het advies slaagt alleen als alle partijen bereid zijn om met de kansrijke 
oplossingsrichtingen in de praktijk aan de slag te gaan en de leerervaringen met elkaar te delen. 
Daarvoor is onder andere inzicht nodig in de bedrijfseconomische en maatschappelijke effecten 
van maatregelen, met andere woorden in de kosten en besparingen.
Op nationaal en Europees niveau is het nodig dat bij beleidsontwikkeling rekening wordt 
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gehouden met de specifieke en fysieke kenmerken van gebieden. Er is beleidsruimte nodig om 
voor de verschillende gebieden en sectoren gedifferentieerde mestnormen te kunnen bepalen en 
gebiedsspecifieke maatregelen te kunnen uitvoeren. Het RBO vraagt het rijk inzicht te geven in de 
mogelijkheden voor gedifferentieerde mestnormen en zet zich in het kader van de evaluatie van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (2010 – 2013) in voor het introduceren van doel- in 
plaats van middelvoorschriften in de agrarische bedrijfsvoering.

Maatwerk per gebied 
Bij het bepalen van de ecologische doelen en bijbehorende nutriëntennormen voor de periode 
2010 - 2015 hebben de waterbeheerders zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de informatie die 
beschikbaar was. Verfijning hiervan voor de komende planperioden is nog mogelijk of nodig aan de 
hand van betere systeemkennis en gebiedsspecifieke informatie. 
Per type deelgebied en per bedrijfstak kunnen de drie pijlers verschillend uitpakken. De werkgroep 
heeft voor de deelgebieden in Rijn-West een aanzet gegeven voor de gebiedsspecifieke uitwerking 
met het advies te komen tot een uitvoeringsagenda per deelgebied.

Bollengebied in Noord- en Zuid-Holland
Het belangrijkste specifieke kenmerk van de bollengebieden wat betreft nutriënten is de bodem: 
het gebied bestaat merendeels uit zandgronden met een relatief hoog kalkgehalte en een 
organisch stofgehalte van slechts 1,5%. Door het relatief hoge kalkgehalte is de bindingscapaciteit 
laag, waardoor de gronden snel P-verzadigd zijn. Door het lage organische stofgehalte is de 
functie van mineralenbuffer beperkt en spoelen nutriënten snel uit. Bovendien bestaat er een sterk 
vermoeden dat organische stof in duinzandgrond sneller afbreekt dan in andere grondsoorten. Het 
nutriëntengebruik in de bollenteelt zorgt in de bollengebieden voor een hoge nutriëntenbelasting 
van het water. 
Door inspanningen van de sector en regelgeving vanuit de overheid hebben bloembollenbedrijven 
in het afgelopen decennium al tal van maatregelen genomen in hun bedrijfsvoering. 
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn verder te vinden in teeltkundige maatregelen zoals andere 
vormen van bemesting, zuivering op perceels- of bedrijfsniveau, isoleren vervuilende teelten, 
verbetering inrichting, aangepast peilbeheer, zuivering op polderniveau. De verwachting 
is dat teelttechnische maatregelen alleen onvoldoende zijn om het fosfaatprobleem in het 
oppervlaktewater op te lossen.

Veenweidegebieden 
In veengebieden speelt de wisselwerking tussen de bodem en het grond- en oppervlaktewater 
een belangrijke rol bij de nutriëntenproblematiek. Van invloed op het nutriëntengehalte zijn onder 
andere veenmineralisatie, uit- en afspoeling van meststoffen, veenwater (relatief nutriëntenrijk 
grondwater), bagger en interne eutrofiering. Ook zijn er belangrijke verschillen tussen zomer en 
winter.
Metingen en modelberekeningen laten zien dat de veenbodem samen met het veenwater een 
nutriëntenbron van dezelfde orde van grootte vormt als bemesting bij landbouwkundig gebruik.  
Daarnaast vormt inlaat van water in de zomer een aandachtspunt. Verder kan kwel in sommige 
gebieden een belangrijke rol spelen.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn te vinden in tijdstip, de hoeveelheid en de methode van mest 
aanwenden, maar ook bij de ruimtelijke verspreiding van de mest. Het scheuren van grasland voor 
de teelt van maïs kan de mineralisatie sterk vergroten. Verder kan aanpassing en onderhoud van 
watersysteem (baggeren, inlaat van water) bijdragen aan vermindering van de problematiek. 

Diepe polders en droogmakerijen
Kwel is in veel diepe polders een belangrijke bron van fosfaat en stikstof. In sommige polders 
bindt de bodem fosfaat zeer goed, waardoor het oppervlaktewater toch niet wordt belast. In 
andere polders levert het wel een belasting op. In de praktijk zijn er dus grote verschillen tussen 
diepe polders wat betreft het nutriëntenprobleem als gevolg van verschillende omstandigheden. 
Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat, afhankelijk van de grondsoort, kwel 22% tot 47% van de 
p-belasting kan veroorzaken, en meststoffen uit landbouwbouwkundig gebruik van 33% tot 64%. 
Om de belasting door kwel te verminderen zijn de oplossingsmogelijkheden beperkt. Misschien is 
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plaatselijk het dichten van wellen een haalbare maatregel. Verbeteringen van het watersysteem 
binnen de polders zijn potentieel ook mogelijk: door het watersysteem in de polders robuuster 
te maken (meer open water, grotere waterdiepte en meer natuurvriendelijke oevers) wordt de 
draagkracht en het zelfreinigend vermogen vergroot. Verminderen emissies landbouw kan in een 
aantal gevallen ook een mogelijkheid zijn, vooral met het oog op effecten naar de omgeving van de 
polders.

Vervolg
Het RBO heeft in april 2010 ingestemd met de hoofdpunten van het advies. In een vervolgfase zal 
in de drie deelgebieden aan de slag worden gegaan, met de opdracht om nader te prioriteren en de 
vervolgfase te focussen op concrete uitvoerbare maatregelen, gebruikmakend van alle bestaande 
kennis en initiatieven in de gebieden. In de periode tot oktober 2010 wordt een projectplan 
opgesteld voor de uitvoering van het advies.

Meer informatie:
RBO Rijn-West, Steven Visser, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, visserwaterbeheer@upcmail.nl

© Werkgroep Nutriënten - RBO Rijn-West - april 2010
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Het advies van de Werkgroep Nutriënten komt voort uit de opdracht die het RBO Rijn-West aan de 
werkgroep heeft gegeven. De opdracht van het RBO aan de werkgroep vindt zijn oorsprong in de 
uitgangspunten:
1. Er is een doelgat voor nutriënten voor verschillende waterlichamen in Rijn-West.
2. Deze doelgaten blijven in meer of mindere mate bestaan, ondanks het uitvoeren 

van een omvangrijk pakket aan KRW maatregelen t/m 2015 (fysieke maatregelen, 
onderzoeksmaatregelen en innovatie).

3. De bestuurders verenigd in het RBO Rijn-West kiezen ervoor om de KRW doelen voor de 
komende planperiode niet te verlagen, maar op zoek te gaan naar maatregelen waarmee de 
doelen alsnog kunnen worden bereikt.

De partijen die samenwerken in het RBO Rijn-West zijn zich ervan bewust dat het 
nutriëntenvraagstuk alleen is op te lossen wanneer iedere partij zich verantwoordelijk voelt voor 
het bereiken van het gezamenlijke doel en hieraan een bijdrage levert. De waterbeheerders en de 
land- en tuinbouwsector staan dan ook een gecombineerde aanpak van het nutriëntenvraagstuk 
voor. Deze benadering sluit aan bij de zogeheten ‘nee, tenzij’ benadering die de samenwerkende 
organisaties in Rijn-West hanteren voor het bereiken van de KRW doelen (zie bijlage 1).

De opdracht van de werkgroep is om aanbevelingen te doen over kansrijke maatregelen waarmee 
stappen richting het bereiken van de doelstellingen (GEP) voor de oppervlakte-waterlichamen en 
daaraan gekoppelde nutriëntennormen kunnen worden gezet. De werkgroep kan tevens adviseren 
over het uitvoeren van pilots. De werkgroep beschouwt bij het uitvoeren van de opdracht de 
verschillende relevante bronnen van nutriënten.

1.2 Werkwijze werkgroep

De Werkgroep Nutriënten Rijn-West, hierna kortweg aangeduid als de werkgroep, is in december 
2008 gestart met het maken van een plan van aanpak met een planning voor twee jaar. Dit plan 
van aanpak is in het RBO van april 2009 goedgekeurd met de afspraak om in eerste instantie voor 
een jaar aan de slag gaan. Aan de hand van de resultaten van dit eerste jaar zal het RBO besluiten 
of en hoe de werkgroep verder gaat. Onderliggend advies is het resultaat van de werkgroep van 
het eerste jaar.

De werkgroep heeft in het afgelopen jaar - conform het plan van aanpak - bepaald welke gebieden 
het grootste doelgat hebben en bekeken wat daarvan de oorzaken zijn. De werkgroep draagt 
oplossingsrichtingen aan om het doelgat te verkleinen. Hiervoor heeft de werkgroep werksessies 
georganiseerd met deskundigen: medewerkers van kennis instituten, waterschappen, provincies, 
terreinbeheerders, landbouworganisaties, agrarische natuurverenigingen en medewerkers van 
adviesbureaus (zie bijlage 5). Ook zijn bilaterale gesprekken gevoerd. Deze werkwijze is voor alle 
betrokkenen van grote meerwaarde gebleken. De werkgroep heeft de positieve ervaringen met 
deze werkwijze verwerkt in voorstellen voor het vervolgproces.

Op basis van de verkregen informatie zijn door de werkgroep voorstellen gedaan voor acties die 
zinvol zijn om uit te werken in de aanloop naar het 2e stroomgebiedbeheerplan (SGBP). De acties 
zijn erop gericht om het doelgat voor nutriënten te verkleinen.

Vanuit het RBO Rijn-West zijn drie bestuurlijke ambassadeurs direct betrokken bij de werkgroep. 
De bestuurlijke ambassadeurs hebben de rol van aanjager en zijn voor de werkgroep een 
klankbord bij het opstellen van het advies. De ambassadeurs hebben een aantal keren met 
bestuurders van LTO gesproken over de inhoud van en draagvlak voor het advies.
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1.3 Focus op probleemgebieden

Het deelstroomgebied Rijn-West, waar dit advies zich op richt, is een bijzonder gebied binnen het 
Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied. Kenmerkend is dat Rijn-West:
•	 voor een groot deel gelegen is onder zeeniveau, met kwel en wegzijging en een intensief 

beheerd watersysteem met veel aan- en afvoerrelaties tot gevolg;
•	 een aantal typerende gebieden kent, namelijk: veenweidegebieden, diepe droogmakerijen/

polders, het rivierengebied en plassen;
•	 grotendeels uit stagnante stilstaande wateren bestaat die gevoelig zijn voor voedingsstoffen;
•	 een intensief menselijk gebruik kent, zowel wat betreft verstedelijking en recreatie als wat 

betreft de land- en tuinbouwsector.

Deze kenmerken samen maken dat de nutriëntenproblematiek in Rijn-West urgent is.

Binnen Rijn-West zijn er verschillen tussen omvang en aard van de nutriënten problematiek. Niet 
overal in Rijn-West zijn problemen met nutriënten even groot. De werkgroep heeft er – conform 
het plan van aanpak – voor gekozen om te focussen op de gebieden waar nutriënten het meest 
een belemmering vormen om de ecologische doelen te bereiken. Daarnaast hebben verschillende 
waterbeheerders te maken met deze gebieden en vragen de problemen om de inzet van diverse 
partijen. 

Nutriëntenproblematiek en werkgroep in Rijn-West

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verlangt dat alle oppervlaktewateren een goede ecologische 
kwaliteit krijgen, als het kan in 2015, maar uiterlijk in 2027. Nutriënten maken deel uit van 
de ecologische kwaliteit. Om de goede ecologische kwaliteit te bereiken zijn maatregelen 
gekozen. Voor het deelstroomgebied Rijn-West zijn deze in 2008 samengevat in de adviesnota 
Schoon Water Rijn-West en in het eerste Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2009 - 2015. 
De maatregelen zijn vastgelegd in de waterplannen van waterschappen, provincies en 
Rijkswaterstaat. De inschatting is dat met deze maatregelen in 2027 slechts circa 40% van de 
wateren gaan voldoen aan de ecologische doelen. Een belangrijke reden hiervoor is dat het 
oppervlaktewater te voedselrijk is, dat wil zeggen teveel belast wordt met de nutriënten stikstof 
en fosfaat. Er is voor nutriënten dan ook sprake van een doelgat: de huidige en verwachte 
situatie voor nutriënten wijkt af van de gewenste toestand (goede ecologische kwaliteit). Dit 
doelgat zal blijven bestaan, tenzij aanvullend beleid wordt geformuleerd en extra maatregelen 
worden genomen om het doelgat weg te nemen.

Nutriënten komen via diverse bronnen in het oppervlaktewater. Er is onderscheid te maken 
in van nature aanwezige, moeilijk te beïnvloeden bronnen - zoals nutriëntrijke kwel - en 
beïnvloedbare bronnen, waaronder bemesting van landbouwpercelen en lozingen van 
zuiveringen. 

Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het mestbeleid. Naast generiek beleid lopen er 
ook diverse regionale initiatieven om de nutriëntenbelasting te verminderen. Deze initiatieven 
kunnen ongetwijfeld nog worden uitgebreid. 
In overleg tussen het RBO Rijn-West en LTO-Noord is erkend dat nutriëntenbelasting op veel 
plaatsen in het Rijnstroomgebied nog een knelpunt vormt, voor zowel een duurzame landbouw 
als een levensvatbare ecologie in het water. 
Afgesproken is om een gezamenlijke werkgroep op te richten met als doel het leveren 
van oplossingen voor verkleining van het geconstateerde doelgat voor nutriënten in 
oppervlaktewater. Het streven daarbij is om hierbij te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak bij 
de betrokken partijen.
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Uit een analyse van de problematiek blijkt dat de problemen met nutriënten het grootst zijn in:
•	 diepe polders en droogmakerijen;
•	 de veenweidegebieden;
•	 bollengebied in Noord- en Zuid-Holland.

In deze gebieden zijn de knelpunten relatief groot, lijken de doelen met de voorgenomen 
maatregelen in veel waterlichamen niet te worden bereikt en is er een breed scala aan oorzaken 
van en oplossingen voor nutriëntenvraagstukken. De gebieden worden gekenmerkt door een 
relatief eenvormig watersysteem, bodemopbouw en eenduidige landbouwontwikkeling. Het advies 
volgt de indeling in deze gebieden.

Ook glastuinbouwgebied ziet de werkgroep als probleemgebied. Op landelijk niveau zijn er 
afspraken met de glastuinbouwsector over het terugdringen van emissies (Glami-convenant). 
Vooralsnog	is	er	geen	aanleiding	om	op	Rijn-West	niveau	een	specifieke	aanpak	te	formuleren.	
Buiten bovengenoemde gebieden zijn nutriënten vaak ook nog een punt van aandacht, maar is of 
de	opgave	kleiner	en/of	gaat	het	om	lokale	problemen	en/of	gaat	het	om	een	specifieke	situatie	
binnen het beheergebied van één waterbeheerder. Inzet vanuit de Werkgroep Nutriënten Rijn-West 
heeft voor deze gebieden weinig toegevoegde waarde.

Kaarten 1 en 2 op de vorige twee pagina’s geven een weergave van de verschillende 
deelgebieden (veenweide, bollengebieden, diepe polders en glastuinbouwgebieden)1. De kaarten 
bevatten daarnaast informatie over het doelgat: het verschil tussen normen en de huidige 
nutriëntenconcentraties in de waterlichamen van Rijn-West. 

Sommige waterlichamen binnen de deelgebieden vallen onder het beschermingsregime van 
Natura2000. In deze gebieden zijn de eisen die Natura-2000 aan de waterkwaliteit stelt leidend. 
De werkgroep focust in dit advies op de nutriëntenknelpunten die voortkomen uit de opgave voor 
de Kaderrichtlijn Water. 
Voor elk Natura-2000-gebied wordt de komende jaren een beheerplan opgesteld. Hierin staat 
wat er nodig is om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. In die 
beheerplannen kunnen ook eventuele knelpunten door teveel nutriënten aan de orde komen. 
Uiterlijk	december	2013	zullen	de	definitieve	beheerplannen	zijn	opgesteld.

1.4 Inhoud en opbouw van dit rapport

Dit rapport van de werkgroep bestaat uit de volgende delen:
o Hoofdstuk 2: het advies aan het RBO met voorstellen voor acties voor de korte termijn die 

nodig zijn in aanloop naar het 2e SGBP ter verkleining van het doelgat voor nutriënten.
o Hoofdstuk 3: een beschrijving van de belangrijkste aspecten van de 

nutriëntenproblematiek Rijn-West in relatie tot de KRW. Met een behandeling van de wijze 
van	doelafleiding,	relevante	maatregelen	en	mate	van	doelbereik.

o Hoofdstuk 4: een behandeling van oorzaken en mogelijke oplossingen voor het 
nutriëntenprobleem, eerst algemeen en vervolgens voor de deelgebieden.

o De bijlagen bevatten: een uitleg van de ‘Nee, tenzij’ benadering (bijlage 1); nadere 
informatie over ecologie en nutriënten (bijlage 2); een beschrijving van het beschikbare 
instrumentarium en ontwikkelingen daarin (bijlage 3); het besluit van het RBO uit 2008 
dat de afbakening vormt voor de Werkgroep Nutriënten (bijlage 4); de deelnemers aan 
de werkgroep en aan de verschillende werksessies (bijlage 5) en de lijst met relevante 
literatuur (bijlage 6).

1  Op de kaarten zijn die gebieden omcirkeld waar het genoemde kenmerk (zoals veenweide, glastuin-
bouw, etc.) in hoofdzaak voorkomt. Ook buiten de omcirkelde gebieden komen deze kenmerken voor, maar dan 
in minder geconcentreerde vorm. Al met al omvatten de deelgebieden een groot deel van Rijn-West.
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2 Het advies en acties

2.1 De context van het advies

Het advies van de werkgroep heeft betrekking op een complex onderwerp. Complex omdat het 
onderwerp zowel het waterbeheer als de agroketen met bijbehorende actoren raakt. Complex 
omdat de oppervlaktewateren in Rijn-West vele onderlinge interacties kennen. Complex omdat 
zowel het functioneren van de ecologie van het water als de wijze van doelbepaling ingewikkeld in 
elkaar steken. De werking van het water ecosysteem is nog onvoldoende bekend. Ons advies richt 
zich op concrete acties voor zowel de samenwerkende overheden als de land- en tuinbouwsector 
om het doelgat voor nutriënten te kunnen overbruggen. Het advies bevat ook voorstellen om 
ontbrekende kennis te gaan vergaren en om de conclusies en aanbevelingen goed in de complexe 
omgeving te laten landen.

2.2 Focus op de volgende generatie waterplannen betekent: nu beginnen

Voor de periode 2010 – 2015 zijn de doelen en maatregelen opgenomen in de eind 2009 
vastgestelde waterplannen. Er is in de waterplannen een fors pakket aan maatregelen voorzien, 
ook gericht op het wegnemen van nutriëntenknelpunten. De werkgroep is er bij dit advies van 
uitgegaan dat deze maatregelen uit de plannen conform de resultaatverplichting van de KRW ook 
werkelijk worden uitgevoerd.

Ondanks de omvang van het maatregelenpakket, hebben de partijen in Rijn-West geconstateerd 
dat de ecologische doelen voor de Kaderrichtlijn Water niet overal in 2015 zullen worden 
bereikt. Het advies van de werkgroep heeft dan ook betrekking op de periode tot na 2015. De 
voorbereiding van de volgende generatie waterplannen start naar verwachting in 2013. Daarom is 
het van belang om nu werk te maken van de knelpunten voor nutriënten waarmee de partijen in 
Rijn-West ook na 2015 nog te maken hebben.

2.3 Naar gebiedsgericht maatwerk

De problemen als gevolg van teveel nutriënten, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats 
zijn niet gisteren ontstaan. De laatste decennia is veel gedaan aan het nutriëntenvraagstuk, 
zowel door de waterbeheerders als door de land- en tuinbouwsector. In Nederland zijn we op 
het punt aanbeland dat – in aanvulling op het generieke beleid - een maatwerkaanpak per (type) 
gebied, per bron en per bedrijfstak in de land- en tuinbouwsector steeds belangrijker wordt. 
Generieke maatregelen, zoals die uit de Nitraatactieprogramma’s, zullen de komende jaren 
nog gunstige effecten hebben, maar het besef groeit dat, in aanvulling op het generieke beleid, 
gebiedsspecifieke	oplossingsrichtingen	nodig	zijn.	
Dat wil niet zeggen dat verantwoordelijkheden anders komen te liggen of dat maatregelen vooral 
voor rekening van alleen de regionale partijen komen. Het
gebiedsgerichte maatwerk richt de aandacht anders, namelijk op maatwerkoplossingen
voor gebieden en vraagt inspanning van het zowel rijk, de regionale partijen, de land- en
tuinbouwsector en terreinbeheerders.

Het werken aan de verschillende nutriëntenvraagstukken is niet alleen afhankelijk van nieuwe 
technieken of fysieke ingrepen; meer en meer hangt het succes af van de samenwerking in 
gebiedscoalities. Het rijk kan – naast het generieke beleid - meer mogelijkheden bieden voor 
differentiatie om de gewenste effecten per gebied te kunnen bereiken. Differentiatie biedt immers 
ruimte	voor	het	ontwikkelen	van	gebiedsspecifieke	strategieën,	die	door	wisselende	coalities	
kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. 
De perspectieven voor een gebiedsgerichte aanpak zijn er, alleen zullen de resterende 
nutriëntenproblemen niet van vandaag op morgen zijn opgelost. 

Het rijk, de regionale partijen en de land- en tuinbouwsector blijven samen aan zet om de 
knelpunten op te lossen. Het rijk door, in samenspraak met de Europese Commissie, meer 
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mogelijkheden voor regionale differentiatie te creëren en door bij te dragen aan regionale 
maatwerkoplossingen.	Met	gebiedsspecifieke	maatregelen	wordt	immers	bijgedragen	aan	het	
uitvoeren van het nutriëntenbeleid. De regionale partijen zijn aan zet door in gebiedscoalities, 
samen met de land- en tuinbouwsector, de ruimte te benutten die het rijk voor regionaal maatwerk 
kan creëren.

2.4 Stuurfactoren en oplossingsrichtingen

Er mogen dan wel overeenkomsten zijn tussen de gekozen deelgebieden (veenweiden, 
bollengebieden, diepe polders en glastuinbouwgebied; zie hoofdstuk 1) als het gaat om 
de ernst van de problematiek, toch is elk deelgebied weer anders. Zowel qua gebruik, 
watersysteem, belasting met nutriënten, aandeel van bronnen, ecologische potenties en mogelijke 
oplossingsrichtingen. In elk van de deelgebieden kunnen via maatwerk met verschillende 
stuurfactoren de ecologische doelen dichterbij komen. Gedacht kan worden aan het isoleren of 
zuiveren van water met veel nutriënten, anders bemesten, het inrichten, verbreden of verdiepen 
van watergangen, minder inlaat van gebiedsvreemd water, baggeren of functiewijziging. De 
werkgroep doet in hoofdstuk 4 per deelgebied aanbevelingen voor kansrijke oplossingsrichtingen 
die door de partners in Rijn-West, land- en tuinbouwsector en terreinbeheerders zijn in te zetten. 
Om te weten wat kansrijke oplossings  richtingen zijn en om effecten te kunnen inschatten, is het 
nodig om elk van de gebieden apart te beschouwen.

2.5 De drie pijlers van het advies en bijbehorende acties

De nutriëntenproblematiek is niet altijd acuut, maar wel urgent. Om goed voorbereid te zijn op het 
tweede stroomgebiedbeheerplan is nu actie nodig. Het advies van de werkgroep en bijbehorende 
acties voor de korte termijn, zijn gerubriceerd in drie pijlers.

2.5.1 Beter doen wat werkt
De werkgroep constateert dat er nu en in de komende jaren al veel gebeurt om de waterkwaliteit 
te verbeteren. Ook de uitvoering van het autonome water- en milieubeleid zal leiden tot 
verbetering van de waterkwaliteit. Het is nu zaak om opgedane kennis en ervaringen beter te 
benutten en meer te gaan toepassen. 
 
De werkgroep adviseert de samenwerkende partijen in Rijn-West en de land- en tuinbouwsector 
om het uitwisselen van kennis en ervaringen structureel te gaan organiseren. Op dit moment 
is nog geen sprake van een systematische uitwisseling van ervaringen. Vooral de aanpak en 
resultaten van lopende en nog geplande (voorbeeld) projecten en pilots moeten eerder en op een 
meer systematische manier met elkaar worden gedeeld. Dit geldt zowel voor de effectiviteit van 
maatregelen als voor de wijze waarop overheden en agrariërs samenwerken, al dan niet met een 
agrarische natuurvereniging als intermediaire partij. Bestaande rapporten zoals ´Kaderrichtlijn 
Water in de agrarische bedrijfsvoering´ (LTO en Unie van Water schappen, 2006) bevatten 
aanknopingspunten. De uitkomsten van het delen van ervaringen kunnen behulpzaam zijn bij het 
bepalen van ‘wat werkt’ voor de volgende generatie waterplannen.
  

Daarnaast doet de werkgroep een oproep aan het Rijk om de door kennisinstituten ontwikkelde 
kennis beter beschikbaar te maken voor de regio’s, bijvoorbeeld in de vorm van regionaal 
toepasbare beslissingondersteunende systemen. Vooral systemen die zijn te gebruiken voor 
kosten-batenanalyses kunnen doorslaggevend zijn voor het vergroten van draagvlak voor en de 
haalbaarheid van maatregelen. 
 
Bij zowel de waterbeheerders als de land- en tuinbouwsector is veel kennis beschikbaar over 
effectieve maatregelen. Wat geldt voor de planperiode 2010–2015 geldt ook voor de periode 
na 2015: het uitvoeren van concrete maatregelen in combinatie met het meten van de effecten. 
Veel nieuwe maatregelen worden in de planperiode 2010–2015 in de praktijk toegepast, zij het 
vaak op kleine schaal of voor een beperkte tijd. De uitdaging voor de periode na 2015 is om die 
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maatregelen, waarvan is gebleken dat ze werken en kosteneffectief zijn, op een grotere schaal 
en	voor	langere	tijd	te	gaan	toepassen.	Rendement,	kosten	effectiviteit	en	efficiency	zijn	zeker	
in de huidige economisch zware tijd belangrijke criteria voor het uitvoeren van maatregelen. 
Dat geldt voor alle partijen: van waterbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten tot 
terreinbeheerders.

Voor een maximaal effect is het van belang dat partijen deze praktijk verder stimuleren en gericht 
inzetten. Denk aan andere manieren van waterbeheer, zoals het omleiden van inlaatwater en het 
isoleren van bijzondere wateren. Denk ook aan (agrarische) bedrijfsgerichte initiatieven rondom 
groenblauwe diensten en aan innovaties zoals kringlooplandbouw en gesloten kassystemen 
(gericht op bedrijfs- en milieuwinst). Bij betaling van agrariërs voor groenblauwe diensten vormt 
het voorkomen van staatssteun een aandachtspunt (geen verkapte inkomenssteun). Het rijk kan in 
EU verband meer aandacht vragen voor het marktconform kunnen betalen van agrariërs voor het 
uitvoeren van deze maatschappelijk relevante diensten. Dit kan onderdeel zijn van de Nederlandse 
inzet bij de aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013.
 
Voorstel voor uit te werken acties:
•	 De waterbeheerders stellen samen met de land- en tuinbouwsector en agrarische 

natuurverenigingen voor eind 2012, op basis van best practices en gebruik makend van 
bestaande inventarisaties, een lijst op met kansrijke maatregelen die in de periode na 2015 
kunnen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 4 van het advies worden hiervoor per gebied 
suggesties gedaan.

•	 De waterbeheerders, terreinbeheerders en agrarische natuurverenigingen doen in Rijn-West 
verband suggesties voor het opschalen en/of meerjarig doorzetten van relevante maatregelen

•	 Het RBO vraagt het rijk om op korte termijn beslissingsondersteunende systemen te 
ontwikkelen die zijn te gebruiken voor regionale kosten-batenanalyses en het testen van 
toepasbaarheid van maatregelen (ook op bedrijfsniveau).

•	 De partijen die samenwerken in het RBO Rijn-West komen samen met de land- en 
tuinbouwsector tot een platform voor uitwisseling van praktijkkennis en -ervaringen in de 
periode 2010 – 2013. Het RBO wordt geadviseerd om te kijken of en in hoeverre kan worden 
aangesloten bij een platform zoals ´Kennis moet stromen´. Eind 2012 wordt in het RBO de 
balans opgemaakt, zodat de kennis en ervaringen door de waterbeheerders en provincies 
kunnen worden gebruikt voor de planprocessen die dan zullen starten.

•	 Het RBO vraagt het rijk om in EU verband aandacht te vragen voor het marktconform kunnen 
betalen voor groenblauwe diensten door agrariërs.

De werkgroep adviseert de partijen verenigd in het RBO om de acties met het rijk, de land- en 
tuinbouwsector en terreinbeherende instanties uit te werken en de uitkomsten vervolgens in RBO-
verband (najaar 2010) te behandelen.

2.5.2 Werken aan onbekenden
De waterbeheerders, natuurbeheerders en de land- en tuinbouwsector bezitten samen een schat 
aan informatie over de nutriëntenproblematiek en hebben kennis over effectieve maatregelen. 
Ondanks dat kunnen deskundigen nog onvoldoende de precieze effecten van maatregelen 
voorspellen die zijn gericht op het overbruggen van het doelgat voor nutriënten. Er spelen zowel 
vragen die gaan over de onderlinge beïnvloeding van verschillende watersystemen als om vragen 
over het effect van maatregelen binnen de watersystemen zelf. De samenwerkende partijen in 
Rijn-West hebben er dan ook voor gekozen om pas in 2021, bij de vaststelling van de derde 
generatie stroomgebiedbeheer plannen, eventueel doelverlaging te motiveren. Deze keuze brengt 
de verplichting met zich mee om de kennis over het complexe systeem van water, ecologie, 
nutriënten en maatregelen ook de volgende planperiode verder te ontwikkelen. 

De samenhang van de watersystemen in Rijn-West maakt afstemmen tussen de 
waterbeheerders nodig. In Rijn-West verband wordt al gewerkt aan het in beeld brengen van 
de gezamenlijke waterkwaliteitsopgave. De werkgroep adviseert om in de Rijn-West werkgroep 
‘Stroomgebiedsafstemming’ expliciet aandacht te besteden aan de nutriëntenvraagstukken. 
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Op dit moment is in Rijn-West onvoldoende in beeld gebracht hoe de waterstromen tussen de 
verschillende watersystemen, waaronder de Noordzee, de kwaliteit van het oppervlaktewater 
beïnvloeden. Dit gebrek aan inzicht verhindert het uitvoeren van de meest kosteneffectieve 
maatregelen op stroomgebiedsniveau. Voor de periode na 2015 liggen er kansen om op basis van 
de samenhang tussen de watersystemen aanvullende maatregelen toe te passen.  
Wat betreft de ecologische doelen adviseert de werkgroep de waterbeheerders en provincies 
om	voor	de	periode	na	2015	de	verschillen	in	de	systematiek	van	het	afleiden	van	doelen	en	het	
beoordelen van ecologische waterkwaliteit te verkleinen.

Er is behoefte aan het versterken van inzicht in de samenhang van watersystemen binnen Rijn-
West en in de watersystemen zelf. Het is nodig om meer inzicht te verwerven in: het functioneren 
van watersystemen; processen in de (water)bodem; de reactie van ecologie op maatregelen; 
de onderlinge beïnvloeding van watersystemen, bronnen en maatregelen. De uitdaging is om 
antwoorden	te	vinden	op	vragen	als:	wat	draagt	de	interne	eutrofiëring	in	veenweidegebieden	
bij nutriënten in het oppervlaktewater; wat is de invloed van kwel in diepe droogmakerijen op 
oppervlaktewaterkwaliteit; wat is de bijdrage van de (water)bodems aan de waterkwaliteit in 
poldersloten?; hoe dragen de verschillende bronnen (AWZI’s, land- en tuinbouw, verkeer en 
vervoer, lekkende riolering, overstorten, bladval, watervogels, atmosferische depositie) in een 
gebied of watersysteem bij aan de nutriëntenbelasting?
Bovendien zijn langjarige effecten van kansrijke maatregelen in de praktijk nog vaak onduidelijk, 
vooral vanwege de onbekendheid met het functioneren van complexe ecosystemen. Wat levert 
een maatregel precies op in termen van bijvoorbeeld waterplanten of vissen? Hiermee kunnen 
ecologische	doelen	worden	verfijnd,	bestaande	maatregelen	verbeterd	en	de	‘maatregelen	van	
morgen’ ontwikkeld.
Om inzicht te krijgen in de ‘maatregelen van morgen’, kunnen de land- en tuinbouwsector, 
kennisinstellingen, terrein beheerders en agrarische natuurverenigingen samen met de 
waterbeheerders pilots opzetten, praktijkonderzoeken starten en proefopstellingen bouwen voor 
de komende periode om de kansrijke ook na 2015 door te zetten. 
 
Voorstel voor uit te werken acties:
•	 De waterbeheerders bespreken in de Rijn-West werkgroep ‘Stroomgebieds afstemming’ de 

doorbelasting van het ene watersysteem naar het andere, inclusief de Noordzee. Het rijk en de 
provincies hakken vervolgens knopen door.

•	 Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat houden samen de huidige ecologische 
doelen en de wijze van beoordelen van de ecologische waterkwaliteit tegen het licht. De 
waterbeheerders gaan na of de onbekenden aanleiding geven tot aanvullingen op de 
bestaande praktijk van meten, modelleren en analyseren.

•	 Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat bezien of bijstelling van de doelen voor de 
volgende planperiode nodig is. De partijen baseren zich daarbij op nieuw verworven kennis en 
inzichten.

•	 De waterschappen en de land- en tuinbouwsector doen gezamenlijke voorstellen voor pilots, 
praktijkonderzoeken en proefopstellingen voor de periode tot na 2015. Deze initiatieven zijn 
erop gericht om ook voor de laatste planperiode (2021 – 2027) kansrijke maatregelen te 
kunnen inzetten.

De werkgroep adviseert de partijen verenigd in het RBO om de acties met het rijk, de land- en 
tuinbouwsector en terreinbeherende instanties uit te werken en de uitkomsten vervolgens in RBO-
verband (najaar 2010) te behandelen.

2.5.3 Doorwerken en verankeren
Zonder draagvlak voor kansrijke oplossingsrichtingen, geen verbetering van de waterkwaliteit. 
De doorwerking van het advies slaagt alleen wanneer alle partijen bereid zijn om met de kansrijke 
oplossingsrichtingen in de praktijk aan de slag te gaan en de leerervaringen met elkaar te delen. 
Daarvoor is onder andere inzicht in de bedrijfseconomische en maatschappelijke effecten van 
maatregelen nodig (kosten en besparingen). Waterbeheerders willen weten tot welke effecten de 
investeringen in de waterkwaliteit zullen leiden. Ondernemers in de agrarische sector willen weten 
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of de investering, ook in milieumaatregelen zoals een betere benutting van nutriënten als meststof, 
uiteindelijk gaat renderen.

Op Nationaal en Europees niveau is het nodig dat bij beleidsontwikkeling rekening wordt 
gehouden	met	de	specifieke	en	fysieke	kenmerken	van	gebieden.	Er	is	beleidsruimte	nodig	om	
voor de verschillende gebieden en sectoren gedifferentieerde mestnormen te kunnen bepalen 
en	gebiedsspecifieke	maatregelen	te	kunnen	uitvoeren.	Naast	maatwerk	in	mestwetgeving	is	
ook maatwerk in economische en organisatorische instrumenten noodzakelijk, zodat milieu-
investeringen en het uitvoeren van groenblauwe diensten grootschalig door agrariërs kunnen 
worden opgepakt. Belangrijk hierbij is de aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) in 2013. Verwacht wordt dat directe ondersteuning blijft bestaan, maar dat deze meer 
wordt losgemaakt van de primaire productie en meer wordt gekoppeld aan de productie van 
maatschappelijke doelen zoals milieukwaliteit, klimaat, waterbeheer en biodiversiteit.

Verschillen	in	doelen	voor	de	waterkwaliteit,	gedifferentieerde	mestnormen	en	gebiedspecifieke	
maatregelen worden gerechtvaardigd door verschillen in aard en omvang van de 
nutriëntenproblematiek. Het is aan de provincies en de waterbeheerders om de verscheidenheid 
in doelen en de afstemming met de gezamenlijke wateropgave te blijven bewaken. 

Dit advies zet drie deelgebieden centraal: veenweiden, bollengebieden en diepe polders. 
Om te komen tot een daadwerkelijk afstemming en doorwerking van maatregelen, adviseert 
de werkgroep een uitvoeringsagenda per deelgebied op te laten stellen. Het schaalniveau 
van de deelgebieden lijkt het beste schaalniveau te zijn voor het behandelen van de 
nutriëntenproblematiek. De verschillende veenweidegebieden vertonen bijvoorbeeld een 
grote samenhang qua grondgebruik (melkveehouderij als belangrijke grondgebruiker) en qua 
watersysteem. Dit schaalniveau daagt de deelnemende partijen ook uit tot meer samenwerking 
en uniformiteit in soortgelijke gebieden. Over de aanpak van nutriëntenknelpunten in/door de 
diepe polders kan nog veel tussen gebieden worden uitgewisseld. In de uitvoeringsagenda per 
deelgebied zullen alle relevante bronnen van nutriënten worden betrokken.
De huidige functies van elk van de deelgebieden bepalen voor een belangrijk deel de reikwijdte 
van de oplossingsrichtingen voor de nutriëntenproblematiek. De KRW vraagt geen wijziging van 
functies om de doelen te bereiken, maar het instrument van functietoekenning kan wel bijdragen 
aan het oplossen van problemen met nutriënten. Bijvoorbeeld in veenweidegebieden helpt het 
helder kiezen tussen óf primaire landbouw óf natuur/recreatie in het kunnen treffen van duurzame 
en effectieve maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. 

Publieke middelen voor het landelijk gebied (bijvoorbeeld ILG, POP/LEADER) kunnen beter dan 
nu worden benut voor het realiseren van water(kwaliteits)-doelen. Bijvoorbeeld als de aanpak 
van waterkwaliteit goed past binnen het beleid voor plattelands ontwikkeling. Ook de hervorming 
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt kansen als de regionale overheden op een lijn 
zitten en hun verwachtingen richting het rijk uitspreken. Bijvoorbeeld bij de midterm review van het 
ILG in 2010 en de evaluatie van de Nitraatrichtlijn in 2013.
 
Voorstel voor uit te werken acties:
•	 Het RBO vraagt het rijk inzicht te geven in de mogelijkheden voor gedifferentieerde 

mestnormen en zet zich in het kader van de evaluatie van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) (2010 – 2013) in voor het introduceren van doel- in plaats van 
middelvoorschriften in de agrarische bedrijfsvoering.

•	 Het RBO voert de regie bij het door de partijen opstellen van een uitvoeringsagenda op 
deelgebiedniveau. De waterschappen hebben het voortouw bij het komen tot de agenda 
inclusief zakelijke afspraken. In het RBO van april 2011 worden voorstellen besproken. 

•	 De provincies wegen het belang van waterkwaliteit en het beperken van de nutriëntenbelasting 
mee bij regionale ruimtelijke ontwikkelingen met functieveranderingen.

•	 De	provincies	maken,	in	samenwerking	met	de	waterbeheerders,	gebiedsspecifieke	keuzes	
wat betreft functies en daaraan gekoppelde normen voor nutriënten. Bijvoorbeeld voor diepe 
polders de keuze maken om binnen het gebied andere normen te hanteren dan erbuiten.
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•	 De provincies bezien of de beschikbare instrumenten effectief worden benut. Rijk en 
provincies doen voorstellen voor het anticiperen op GLB en benutten fondsen voor het 
landelijk	gebied	voor	het	mede	financieren	van	waterkwaliteitsmaatregelen.	

De werkgroep adviseert de partijen verenigd in het RBO om de acties met het rijk, de land- en 
tuinbouwsector en terreinbeherende instanties uit te werken en de uitkomsten vervolgens in RBO-
verband (najaar 2010) te behandelen.

Per type gebied en per bedrijfstak kunnen de drie pijlers verschillend uitpakken. Het is aan 
de partners per gebied om voor elk van de drie pijlers een concrete uitwerking op maat in 
de uitvoeringsagenda’s te gaan maken. In de volgende hoofdstukken doet de werkgroep per 
deelgebied	een	aanzet	voor	de	gebiedsspecifieke	uitwerking.	
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3 Nutriëntenproblematiek uitgewerkt

Voor een goed begrip van het “nutriëntenprobleem” is het nodig inzicht te hebben in de wijze 
waarop volgens de KRW doelen afgeleid moeten worden, hoe bepaald wordt wanneer het water 
voldoet aan dit doel en hoe bepaald kan worden welke maatregelen zinvol zijn en genomen 
moeten worden. 

3.1 Ecologische doelen

Bij de KRW staat de ecologie (waterplanten en waterdieren) centraal. Voor elk waterlichaam 
wordt bepaald welk ecologisch doel moet worden nagestreefd aan de hand van het watertype 
(meer, beek, sloot), de grondsoort en het gebruik van het water en aanliggend land (functies). Het 
deelstroomgebied Rijn-West kent bijna alleen sterk veranderde en kunstmatige wateren. Hiervoor 
heet het ecologische doel het Goed Ecologisch Potentieel (GEP), dat bestaat uit doelen voor 
algen, waterplanten, macrofauna en vissen. Daarnaast moeten doelen gekozen worden voor een 
aantal zogenaamde ondersteunende fysisch-chemische parameters. De gedachte hier achter is 
dat deze parameters zo’n grote invloed hebben op de ecologie, dat ze mede iets zeggen over het 
ecologisch functioneren van het watersysteem. Door ook eisen te stellen aan deze parameters 
is de kans groter dat de ecologie niet alleen nu goed is, maar ook goed blijft. De ecologie wordt 
meer robuust. Nutriënten zijn dus ondersteunende parameters. De doelen voor nutriënten worden 
gekozen op basis van de (directe) relatie met de ecologie. Zo zijn er voor meren en plassen 
nutriëntendoelen gekozen op basis van de relatie tussen de hoeveelheid algen en nutriënten. De 
KRW schrijft voor dat dit concentraties in het water zijn. Strikt genomen is het voldoende een 
norm te hebben voor één nutriënt; het meest beperkende. In de praktijk zijn er normen afgeleid 
voor zowel stikstof als fosfaat.

De ecologische doelen – en dus de daarmee samenhangende nutriëntendoelen – moeten passend 
zijn voor het waterlichaam. Daarbij wordt rekening gehouden met het watertype (meer, kanaal, 
sloot) en de grondsoort. Landelijk zijn standaard ecologische maatlatten gemaakt waarbij al 
rekening is gehouden met het watertype en de grondsoort.

Uitgangspunt van de KRW is dat de ecologische doelen zo gekozen worden dat humane emissies 
nul of verwaarloosbaar klein zijn. Er moet door de lidstaten immers gestreefd worden naar 
een zo natuurlijk mogelijke toestand. Bij de bepaling van de doelen mag wel rekening worden 
gehouden met de effecten van ‘hydromorfologisch onomkeerbare maatregelen’. Voor nutriënten 
is dat de belasting vanuit kwel – bijvoorbeeld vanwege de onomkeerbare hydromorfologische 
ingreep: inpolderen – en de mineralisatie van veen – bijvoorbeeld vanwege de onomkeerbare 
hydromorfologische ingreep: peilbeheer. Het aanpassen van de doelen op de hydromorfologische 
onomkeerbare maatregelen is regionaal maatwerk dat gedaan moet worden door de 
waterbeheerders. 

De KRW beoogt het realiseren van het GEP, dus de doelen voor waterplanten, vissen, algen en 
macrofauna. De KRW onderkent echter dat dit vanwege andere maatschappelijke belangen 
wellicht niet overal en niet voor 2015 haalbaar is. Op basis van een maatschappelijke kosten-
baten analyse is het daarom mogelijk maatregelen te faseren en daarna doelen zo nodig bij 
te stellen. Hierbij zijn ook nog mogelijkheden om de nutriëntendoelen bij te stellen, namelijk 
als gebleken is dat ze onnodig scherp zijn om behoud van de goede ecologische kwaliteit te 
garanderen, maar ook als ze niet streng genoeg zijn om van een robuuste waterkwaliteit te kunnen 
spreken. Bijstelling van nutriëntennormen is ook mogelijk als er beter inzicht is in de relatie tussen 
de ecologische kwaliteit en nutriëntenconcentraties. Dan is sprake van het optimaliseren van 
doelen en bijpassende nutriëntenconcentraties. 
Het optimaliseren van doelen kan telkens leiden tot aanpassingen in de volgende generatie 
waterplannen. In Nederland is ervoor gekozen om eventuele doelverlaging pas in 2021 te 
motiveren.



Advies Werkgroep Nutriënten RBO Rijn-West

21

3.2 Toetsen van de toestand

Omdat de ecologie centraal staat, wordt voor het bepalen van de (huidige) toestand altijd 
eerst gekeken hoe het staat met de planten en dieren: voldoet de ecologie aan het GEP? Veel 
waterlichamen voldoen nu nog niet, maar hebben een “slechte”, “ontoereikende” of “matige” 
kwaliteit. Dit is de uitgangssituatie voor de waterplannen in de periode 2010 – 2015. Pas wanneer 
de ecologie aan het GEP voldoet, moet ook gekeken worden of een waterlichaam voldoet aan het 
nutriëntendoel. Als dat het geval is, dan is er volledig doelbereik. Als de ecologie wel voldoet en 
de nutriënten voldoen niet aan het doel, dan is de kwaliteit van het waterlichaam één klasse lager: 
matig. Het toetsen aan alleen het nutriëntendoel is voor veel waterlichamen de komende jaren 
niet zinvol, omdat de ecologische kwaliteit nog niet voldoet aan het GEP. Voor de volledigheid 
worden	de	huidige	nutriëntenconcentraties	in	de	waterlichamen	vaak	wel	gegeven	(zie	de	figuren	
in hoofdstuk 1). In veel waterlichamen zijn hoge nutriëntenconcentraties immers ook oorzaak van 
het niet voldoen van de ecologie.

3.3 Maatregelen

Maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water zijn bedoeld om de ecologie in de waterlichamen te 
verbeteren. Omdat er nog nauwelijks waterlichamen zijn die voldoen aan het GEP, is het dus 
bijna overal nodig om maatregelen te nemen. Sommige maatregelen hebben een direct effect op 
het vóórkomen van planten en dieren: bijvoorbeeld de aanleg van een natuurvriendelijke oever. 
Dergelijke maatregelen dragen direct bij aan het bereiken van de ecologische doelen. Andere 
maatregelen hebben een indirect effect op de ecologie, bijvoorbeeld via nutriënten. Bij het kiezen 
van maatregelen is het van belang er bewust van te zijn dat het aanpakken van nutriënten een 
middel is om een goede ecologische toestand te realiseren.

Deskundigen en dus ook waterbeheerders gebruiken verschillende methoden om te bepalen 
of nutriënten een probleem zijn voor de ecologie en zo ja, hoe groot het probleem is. Hierbij 
wordt soms gekeken naar nutriëntenconcentraties, maar vaak ook naar de nutriëntenbelasting 
of de werkelijke beschikbaarheid van nutriënten voor de ecologie. Elk van de benaderingen kan 
resulteren in een grotere of minder grote opgave. De KRW laat het vrij om hierin te kiezen.

In de praktijk blijkt dat in veel waterlichamen nutriënten momenteel een oorzaak zijn dat de 
ecologie niet voldoet. Een logische maatregel hierbij is om de toestroom (emissie) van nutriënten 
naar het water te verminderen. Zoals hiervoor aangegeven stelt de KRW dat deze emissie vanuit 
menselijke beïnvloeding in principe nul zou moeten zijn (dit geldt in principe ook voor nalevering 
als gevolg van eerdere mestgift). Daarnaast kunnen er maatregelen in en langs het watersysteem 
worden genomen om de doorwerking van nutriënten op de ecologie te verminderen. De KRW stelt 
dat dit soort compenserende maatregelen maximaal moet worden ingezet.

Het effect van een set van maatregelen op de ecologie is meestal geen eenvoudige optelsom 
van elke maatregel afzonderlijk. Bovendien is het effect vaak afhankelijk van de huidige toestand. 
In bijlage 2 is meer informatie opgenomen over de relatie tussen maatregelen en effecten. Van 
belang voor deze rapportage is dat het niet mogelijk is per maatregel het nut aan te geven.

3.4 Afwenteling

De KRW heeft de stroomgebiedbenadering als uitgangspunt om maatregelen te formuleren: 
voor het realiseren van doelen in benedenstroomse wateren moeten – indien nodig – ook 
bovenstrooms maatregelen worden genomen2. Afwenteling moet worden voorkomen. Dit geldt 
zeker ook voor nutriënten. Dit betekent niet dat de nutriëntendoelen voor benedenstroomse 
wateren ook bovenstrooms gelden. Het voorkomen van afwenteling is een maatregel. . Voor 
het benedenstroomse water is veelal de belasting (concentraties x volume) bepalend en niet de 
concentratie in het bovenstroomse water.
2  In de polders in Rijn-West stroomt het water regelmatig heen en weer: uitgemalen polderwater wordt 
elders of later ook weer ingelaten. Er is dus geen strikte scheiding tussen benedenstroomse en bovenstroomse 
wateren.
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3.5 Mate van doelbereik

Ten behoeve van de nieuwe generatie waterplannen, hebben de waterbeheerders de 
huidige toestand van de oppervlaktewateren in beeld gebracht en tevens ingeschat wat de 
verwachtte toestand in 2015 zal zijn (in termen: GEP, matig, ontoereikend en slecht). Ook de 
nutriëntenconcentraties zijn, als ondersteunende parameters, in beeld gebracht. Het blijkt dat vele 
waterlichamen in 2015 nog niet voldoen aan het GEP.

Met het voorgenomen maatregelenpakket zal naar verwachting in 2015 ca. 10% van 
de waterlichamen in Rijn-West voldoen aan het GEP en in 2027 ca. 40%. Ook de 
nutriëntenconcentraties zullen in vele waterlichamen niet aan de norm voldoen. Deze percentages 
kunnen nog stijgen door extra maatregelen als gevolg van landelijke programma’s voor synergie 
en innovatie, aanvullend generiek beleid en toekomstige maatregelen in het tweede en derde 
SGBP. Ook uit landelijke analyses - zoals de studie ‘Ex-ante evaluatie landbouw en KRW’ (Van der 
Bolt et al, 2008) - blijkt dat met de voorgenomen maatregelen de nutriëntennormen niet worden 
gehaald en dat aanvullende maatregelen nuttig zijn.

In gebieden die in enige mate geïsoleerd liggen en/of overwegend een niet-agrarische functie 
hebben, worden de normen in 2015 naar alle waarschijnlijkheid wel gehaald. Voorbeelden zijn de 
duinwateren in Zuid- en Noord-Holland.
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4 Oorzaken en oplossingen – algemeen en deelgebieden

4.1 Algemeen

Zoals in hoofdstuk 3 geschetst, kent de KRW een aantal spelregels voor het bepalen van doelen, 
maatregelen en het faseren van de uitvoering van maatregelen. Aan de hand daarvan wordt 
hieronder aangegeven welke oplossingsrichtingen er op hoofdlijnen zijn te onderscheiden.

4.1.1 Maatwerk doelen
Bij de bepaling van de doelen mag rekening worden gehouden met de effecten van 
‘hydromorfologisch onomkeerbare maatregelen’. Voor nutriënten is dat de belasting vanuit 
kwel – bijvoorbeeld vanwege de onomkeerbare hydromorfologische ingreep: inpolderen – en de 
mineralisatie van veen – bijvoorbeeld vanwege de onomkeerbare hydromorfologische ingreep: 
peilbeheer.

De bijdrage vanuit kwel en door mineralisatie van veen aan de nutriëntenbelasting verschilt per 
waterlichaam. De informatie die daarover beschikbaar was, is door de waterschappen zo goed 
mogelijk verwerkt in de ecologische doelen en bijbehorende nutriëntennormen voor de periode 
2010	-	2015.	Verfijning	hiervan	voor	de	komende	planperioden	is	nog	mogelijk	of	nodig	aan	de	
hand	van	(betere)	systeemkennis	en	gebiedsspecifieke	informatie,	te	weten:
•	 Verbetering van (generieke) waarden van emissies van gebruiksfuncties (ERC).
•	 Verbetering van (regionale) waarden van bijdrage vanuit kwel en veenmineralisatie.
•	 Verbetering van (regionale) waterbalansen.
•	 Verbetering van (generieke) retentiewaarden.
•	 Vergroting van kennis over nalevering van de waterbodem.
•	 Verbetering van relaties tussen de ecologische kwaliteit, nutriëntenbelastingen en 

nutriëntenconcentraties.
Een	verbeterde	afleiding	van	de	ecologische	doelen,	en	daarmee	samenhangende	
nutriëntennormen, leidt tot een betere bepaling van de opgave. De vraag in hoeverre nog 
niet wordt voldaan aan de KRW-doelen kan dan preciezer worden beantwoord. Daar waar 
nog onvoldoende rekening is gehouden met de ‘achtergrondbelasting’, bijvoorbeeld vanuit 
kwel of veenafbraak, zal het doelgat in principe kleiner worden. In alle andere gevallen is op 
voorhand onduidelijk of de betere informatie leidt tot een kleiner dan wel een groter doelgat door 
aanpassingen van de doelen.

4.1.2 Geen humane emissies/nullozing
De ecologische doelen voor de waterlichamen dienen te worden gekozen met als uitgangpunt dat 
er geen directe of indirecte (‘diffuse’) lozingen zijn van nutriënten, met uitzondering van de effecten 
van hydromorfologische onomkeerbare maatregelen. De KRW-opgave voor nutriënten betekent 
dan ook in eerste instantie het realiseren van een nullozing. Dit sluit aan bij het principe dat het 
voorkomen van vervuiling altijd beter – en goedkoper – is dan het bestrijden ervan. In de praktijk 
is het aanvaardbaar als de belasting met nutriënten geen belemmering vormt voor het halen en 
behouden van de goede ecologische toestand. Daarnaast onderkent de KRW dat maatschappelijk 
activiteiten vervuiling met zich mee kunnen brengen en dat op basis van een maatschappelijke 
kosten-baten analyse voor een bepaalde fasering van de maatregelen gekozen kan worden.

Puntlozingen dragen in de meeste waterlichamen nog maar beperkt bij aan de nutriëntenbelasting. 
De belangrijkste puntbronnen zijn nog de lozingen van awzi’s. Oplossingen om de invloed van 
awzi’s te verminderen liggen vooral in de waterketen: voorkomen dat nutriënten in het riool terecht 
komen, minder regenwater op het riool door afkoppelen van verhard oppervlak, verbeterde 
zuiveringstechnieken	en	nabehandeling	van	effluent.

De aanpak van diffuse bronnen voor nutriënten verschilt sterk per functie: in landbouwgebieden is 
de belasting met nutriënten veelal hoger dan in natuur- en recreatiegebieden. Functieverandering 
is geen maatregel die vanuit de KRW hoeft te worden nagestreefd, maar functieverandering (in het 
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kader van bijvoorbeeld een ruimtelijke ontwikkeling), kan wel een adequate oplossing zijn voor de 
huidige problemen.

In natuur- en recreatiegebieden zijn de diffuse bronnen van nutriënten vaak beperkt tot kwel en 
veenmineralisatie. Daarnaast kunnen lokaal vogels (eenden, ganzen, aalscholvers) een relevant 
bron zijn. Deze watervogels fourageren in de omgeving en gebruiken het water om uit te rusten 
en in te poepen waardoor er in die gevallen van een externe nutriëntenbelasting kan worden 
gesproken. In hoeverre dat een probleem is hangt af van de hoeveelheid vogels en voedselrijkdom 
van desbetreffend oppervlaktewater. Waternet heeft een stappenplan ontwikkeld (met onder 
meer	het	model	Waterbirds)	dat	voor	specifieke	locaties	inzicht	geeft	in	de	mate	van	belasting	en	
zinvolle maatregelen (zoals beperken voedselaanbod, verkleinen populatie, verjagen).

In landbouwgebieden moeten oplossingsrichtingen vooral worden gezocht in het verminderen 
van uit- en afspoeling van meststoffen vanuit de landbouw. Uit de analyse voor de verschillende 
deelgebieden (zie hierna) volgt dat de emissie van meststoffen overal een belangrijke bijdrage 
levert aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Er is een scala aan mogelijke 
oplossingsrichtingen beschikbaar om de belasting van het water te verminderen3: 
•	 Verlagen van input van mineralen op veehouderijbedrijven, zoals het aanpassen van veevoer 

of verminderde toepassing van kunstmest. 
•	 Betere	benutting	van	dierlijke	mest	door	het	verhogen	van	de	werkingscoëfficiënt,	

het toepassen van beste aanwendingstechnieken, lagere dosering per aanwending, 
precisiebemesting, meteobemesting, kortere uitrijperiodes in het voorjaar en mestscheiding.

•	 Erfafspoeling loskoppelen van oppervlaktewater. Onder erfafspoeling wordt verstaan: 
de afvoer van hemelwater, de opvang van perssappen en percolaat. Hierdoor worden 
puntlozingen op het oppervlaktewater weggenomen. Erfwater wordt hooguit nog diffuus over 
de grond verspreid (bewustwording en handhaving lozingenbesluit). 

•	 Optimaliseren van teelten in combinatie met waterbeheer en het minimaliseren van 
nutriëntenrijke gewasresten.

•	 Verlagen fosfaatoverschot op landbouwgronden door evenwichtsbemesting in 2015 en 
versneld afbouwen van hoge fosfaattoestanden in fosfaatrisicogebieden. Rekening houden 
met fosfaatlevering uit andere bronnen. 

•	 Inrichting, gebruik en verkaveling van percelen en de ontwatering daarvan zodanig 
aanpassen dat nutriënten minder snel uit- en afspoelen. Voorbeelden: bol leggen percelen en 
onderwaterdrainage in veengebieden, samengestelde peilgestuurde drainage in kleigebieden, 
instellen van bemestingsvrije zones en verminderen afspoeling.

Meststoffen zijn in de landbouw een primaire productiefactor. Verlies van meststoffen is daarom in 
principe een economische schadepost. Bovendien is de meststof fosfaat een eindige grondstof. 
Het voorkomen van verliezen in het agrarische productieproces kan echter tijd en investeringen 
met zich mee brengen die niet opwegen tegen deze schadepost. Voor de onderbouwing van het 
nemen van maatregelen is daarom een goede kosten-baten analyse nodig op het niveau van 
sectoren en bedrijven.
Ook via het watersysteem worden nutriënten aangevoerd naar waterlichamen. Deze 
nutriënten vinden ook hun oorsprong in de resterende puntlozingen en in diffuse bronnen. De 
oplossingsrichtingen voor het watersysteem worden hieronder behandeld bij ‘geen afwenteling’.

4.1.3 Benutten compensatiemogelijkheden
Zoals	hiervoor	aangegeven	wordt	bij	de	afleiding	van	doelen	rekening	gehouden	met	de	effecten	
van	‘hydromorfologisch	onomkeerbare	maatregelen’.	Echter,	bij	de	afleiding	van	de	doelen	moeten	
de mogelijkheden om deze effecten te compenseren maximaal worden benut. Bij de keuze van 
te nemen maatregelen is er naast de mogelijkheid om de belasting direct te verminderen, ook de 
optie om de effecten van de nutriëntenbelasting op de waterkwaliteit te verkleinen.

3 Voor meer informatie over dit soort maatregelen: zie het rapport van LTO en UvW “Kaderrichtlijn Water in 
de agrarische bedrijfsvoering. Mogelijkheden voor de verbetering van waterkwaliteit.” 
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Het zelfreinigend vermogen van watergangen kan worden vergroot door de inrichting aan te 
passen: in ondiepe zones kan veel stikstof worden verwijderd en door de groei van ‘helofyten’ 
kan fosfaat worden vastgelegd. Met baggeren worden nutriënten uit het watersysteem verwijderd. 
Ook door het toevoegen van andere stoffen, zoals ijzerchloride, kan fosfaat uit het water worden 
verwijderd. Tenslotte kunnen de effecten van nutriënten op de ecologie nog worden gemitigeerd 
door de verblijftijd van het water te verkorten. door wateren door te spoelen en door meer water te 
graven.

4.1.4 Geen afwenteling
Rijn-West bestaat vooral uit poldergebieden. Hierin is er geen eenduidige stroomrichting: in natte 
tijden – meestal de winter – vindt hoofdzakelijk afvoer van water plaats uit de polder naar de 
boezem of direct naar rivieren. In droge tijden – meestal de zomer – vindt hoofdzakelijk aanvoer 
naar de polders plaats vanuit (diezelfde) boezems en rivieren. Het aangevoerde water is daardoor 
soms ook het (eerder) uitgeslagen water. Doordat er verscheidene polders op de boezem of rivier 
uitmalen is er daardoor ook uitwisseling tussen verschillende polders. Deze uitwisseling kan dus 
ook zorgen voor afwenteling van nutriëntenbelastingen.

In dit rapport wordt er van uitgegaan dat oplossingsrichtingen in de regio ook bijdragen aan 
een vermindering van de belasting vanuit het regionale- naar het hoofdwatersysteem (rivieren, 
Noordzee).

4.2 Deelgebieden

In deze paragraaf worden de vier deelgebieden beschreven.

4.2.1 Glastuinbouw

Karakteristiek gebied
De glastuinbouw is de meest intensieve landbouwsector van Nederland: op een klein 
oppervlak wordt een zeer hoge productie gerealiseerd. Dit kan alleen door inzet van voldoende 
productiemiddelen: water, energie, gewasbeschermingsmiddelen én nutriënten. Door de productie 
in kassen is het mogelijk het bedrijfsproces in sterke mate te beheersen. 
Het beleid is er dan ook opgericht om te komen tot nagenoeg nulemissie door gesloten kringlopen 
binnen (clusters van) de bedrijven. De mogelijkheden hiertoe verschillen per type teelt:
•	 Bij de grondgebonden teelt worden de gewassen geteeld in natuurlijke bodem. Verliezen van 

nutriënten via het grondwater zijn hierdoor moeilijker te voorkomen.
•	 Bij substraatteelt worden de gewassen geteeld in een kunstmatig groeimedium dat los staat 

van de bodem. Verliezen van nutriënten naar het oppervlaktewater zijn hierdoor voor een groot 
deel te voorkomen.

Binnen Rijn-West liggen twee voor Nederland belangrijke Greenports met een concentratie aan 
glastuinbouw bedrijven: het West- en Oostland in Zuid-Holland en de Aalsmeerse regio in Noord-
Holland.

Huidige situatie
Er is al jaren een trend van grondgebondenteelt naar substraatteelt. Hierdoor zijn de emissies 
van nutriënten controleerbaar geworden. De huidige glastuinbouw brengt echter nog steeds 
waterkwaliteitsproblemen met zich mee door de uit- en afspoeling en lozing van nutriënten 
en emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Er is in 
glastuinbouwgebieden zoals het Westland relatief weinig ruimte om (betaalbaar) meer ontvangend 
oppervlaktewater of waterberging te realiseren. Dit is zowel een probleem vanuit oogpunt 
van	kwantiteit	als	kwaliteit.	Uit	het	monitoringsprogramma	van	Delfland	blijkt	bijvoorbeeld	
dat, ondanks een daling in de jaren ’90 van de vorige eeuw, er nu nog steeds forse norm-
overschrijdingen van N- en P-concentraties en gewasbeschermingsmiddelen zijn. De daling van 
deze concentraties stagneert.
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Voorgenomen beleid
De aanpak van deze (en andere milieu-)knelpunten wordt afgestemd met de economische 
doelen	van	de	glastuinbouw	(‘people-profit-planet’).	Samenwerking	tussen	overheid	en	
glastuinbouwsector bij beleidsvorming en aanpak is cruciaal. Op landelijk niveau krijgt deze 
samenwerking vorm in onder andere de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (GLAMI), op regionaal 
niveau bij het opstellen van greenportvisies en lokaal bij het opzetten van innovatieve pilots met 
individuele of clusters van glastuinbouwbedrijven.

Het beleid is gericht om op de langere termijn te komen tot nagenoeg nulemissie door gesloten 
kringlopen binnen de bedrijven. Door het loskoppelen van bedrijfskringlopen van het grond- en 
oppervlaktewater wordt verwacht dat de nutriënten problematiek op termijn zal zijn opgelost. 
Voor de korte termijn (tot 2015) is het beleid in algemene zin gericht op het aansluiten van de 
ongerioleerde glastuinbouwbedrijven op het riool - met zo nodig verruiming van de capaciteit van 
de rioolstelsels door gemeenten - en het stimuleren van innovatieve oplossingen, zoals gesloten 
kringlopen en het verminderen van drift van gewas beschermings middelen. Daarnaast wordt een 
stelsel van emissienormen voor substraatteelten in 2011 van kracht.

De Provincie Zuid-Holland (maakt in haar beleid voor 2010 – 2015 verder een onderscheid in 
nieuw en bestaand glas. Volgens het Waterplan Zuid-Holland moeten de nieuw te ontwikkelen 
locaties met substraatteelt de best beschikbare technieken toepassen en de bestaande, her te 
structuren bedrijven met substraatteelt de best uitvoerbare technieken toepassen. Ook moeten 
nieuwe problemen, zoals ontwikkeling van grondgebonden teelten in kwetsbare gebieden (zoals 
sterke kwel-/wegzijggebieden), zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het in 2009 gewijzigde Besluit Glastuinbouw bevat regels voor de glastuinbouwbedrijven zoals 
regenwateropslag en voorzieningen voor de opvang van condenswater. Bij de eerstvolgende 
wijziging (naar verwachting 2011) van het besluit worden naar verwachting, zoals hierboven 
aangegeven, emissienormen opgenomen.

Projectvoorbeeld: Gezamenlijke aanpak in de glastuinbouw

In Nederland wordt in verschillende samenwerkingsvormen van overheden en het 
glastuinbouwbedrijfsleven gewerkt aan vermindering van emissies van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen. De oplossingen voor beperking van emissies worden gezocht 
in ondermeer verbetering van het recirculeren van waterstromen op de bedrijven, de inzet 
van zuiveringstechnieken, het nuttig toepassen van restproducten, maar ook de ontwikkeling 
van meetmethoden om emissies op bedrijfsniveau te kunnen meten. Voorbeelden van 
pilots waar op clusterniveau wordt samengewerkt zijn: AquaReUse Overbuurtse Polder 
in Bleiswijk, AquaReUse Zuidplaspolder in Zevenhuizen en Waddinxveen, Waalblok in 
de gemeente Westland en Agriport A7 in de gemeente Middenmeer. In deze projecten 
werkt het glastuinbouwbedrijfsleven, ondersteund door sectororganisaties en advies- 
en ingenieursbureaus, samen met de rijksoverheid, provincies, waterschappen en/of 
gemeenten. Ook onderzoeksinstellingen 
zoals Wageningen UR glastuinbouw en 
TNO zijn vaak betrokken. Met oog voor de 
verschillende belangen van de betrokken 
partijen worden in al deze projecten gezocht 
naar de meest optimale samenwerkingsvorm 
om emissies te minimaliseren en tegelijkertijd 
de beschikbaarheid van goed gietwater te 
waarborgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van gezamenlijke zuiveringstechnische of 
watertechnische installaties.
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Al met al is de verwachting dat met dit voorgenomen beleid op termijn de nutriëntenemissies 
vanuit de glastuinbouw nagenoeg nihil zullen zijn. De glastuinbouw zal dan niet of nauwelijks nog 
van invloed zijn op de haalbaarheid van de KRW-doelen.

4.2.2 Bollengebied

Karakteristiek gebied
In Zuid- en Noord Holland ligt net ten oosten van de duinen de Bollenstreek4 (zie kaart in 
hoofdstuk 4). Ten zuiden van het Noordzeekanaal wordt dit vaak de Duin- en Bollenstreek 
genoemd; boven het Noordzee kanaal zijn er de aanduidingen het Kennemerland en de 
Noordelijke Bollenstreek. Het gebied is een belangrijk deel van het totale Nederlandse 
productieareaal van bloembollen. De gewassen hyacint, narcis en tulp beslaan gezamenlijk 
driekwart van het areaal.

Het gebied wordt gekenmerkt door een scherpe overgang van duinen naar achterliggend gebied 
met concentraties van bollengebieden met akkerbouw, plantenteelt en stedelijk gebied. De duinen 
in dit gebied vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). 
De Noord-Hollandse binnenduinrand bestaat grotendeels uit duinen met een functie als 
waterwingebied en valt geheel onder de VHR. De laaggelegen delen zijn opgedeeld in polders 
en boezemgebied. In Zuid-Holland staat de boezem in directe verbinding met grote meren 
en plassen. Het gebied aan de duinrand ondervindt veel kwel vanuit de duinen, terwijl verder 
oostwaarts op plekken een kwelneutrale situatie heerst. 

Het peil in de polders is strikt beheerst en ook in de boezem komen onderbemalingen voor. 
Peilbeheersing is een belangrijke factor in het kweken van bollen, omdat deze veel schade kunnen 
ondervinden van vooral een te hoog peil. De optimale grondwaterstanden voor de gewasgroei van 
hyacint, tulp en narcis liggen tussen de 60 en 45 cm onder het maaiveld.

De KRW waterlichamen zijn – net als in andere poldergebieden – de hoofdwatergangen achter 
de gemalen en daarop aansluitende boezemsysteem (bijv. het trekvaartsysteem binnen Rijnland). 
Binnen het boezemsysteem zijn dus ook meren en plassen gelegen. Deze wateren zijn gevoeliger 
voor nutriënten en kennen dan ook strengere nutriëntennormen.

Specifieke kenmerken in relatie tot nutriënten
Belangrijkste	specifieke	kenmerk	van	de	bollengebieden	wat	betreft	nutriënten	is	de	bodem:	het	
gebied bestaat merendeels uit zandgronden met een relatief hoog kalkgehalte en een organisch 
stofgehalte van slechts 1,5%. Door het relatief hoge kalkgehalte is de bindingscapaciteit laag, 
waardoor de gronden snel P-verzadigd zijn. Door het lage organische stofgehalte is de functie van 
mineralenbuffer beperkt en spoelen nutriënten daardoor snel uit. Bovendien bestaat er een sterk 
vermoeden dat organische stof in duinzandgrond sneller afbreekt dan in andere grondsoorten. 

Belang van nutriëntenbronnen
De zandbodem van het bollengebied is van nature voedselarm. Andere bronnen hebben daardoor al 
snel een hoge bijdrage in de nutriëntenbelasting. Landbouw is daarbij veelal één van de belangrijkste 
bronnen, mede door de hiervoor genoemde eigenschappen van de bodem.

4  Daarbuiten zijn ook gebieden waar bollen worden geteeld, maar daar is een andere grondsoort aanwe-
zig, waardoor de nutriëntenproblematiek sterk afwijkt.
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Tabel 1. Relatieve bijdrage van bronnen aan de N- en P-belasting van het oppervlaktewater in de 
zandpolders binnen Rijnland5. Bron: samengesteld uit Faassen e.a., 2006.

Bron N-belasting P-belasting

atmosferische depositie 11% 1%

meststoffen overige landbouw 40% 33%

meststoffen bollenteelt 47% 65%

rest 2% 1%

totaal 100% 100%

Bemesting van bollen is de grootste nutriëntenbron. CLM-studies uit de jaren negentig vermelden 
N-overschotten van 175 en 231 – 283 kg ha-1 jr-1 en P-overschotten van 36 en 39 – 62 kg 
ha-1 jr-1. Scenarioberekeningen van Hack-ten Broeke en Merkelbach (1999) vermelden N- en 
P-overschotten van resp. 180 en 48 kg ha-1 jr-1 voor de situatie van eind jaren negentig op basis 
van een vruchtwisseling op een modelbedrijf. 
Vanaf eind jaren negentig is het meststoffengebruik aanzienlijk gedaald, maar toch doen zich nu ook 
nog overschotten voor die leiden tot een belasting van het milieu.

Tabel 2. Totaal-P concentraties (mg/l), gemiddelde van 3 jaar en voor een aantal bollenbedrijven. 
Bron: Chardon et al, 2008.

P concentraties 
(mg/l)

Gemiddelde van 
7 deelnemende 
bollenbedrijven

2 bedrijven in 
Bollenstreek

5 bedrijven in 
zandgebied Noord-
Holland

Grondwater
Drainwater
Slootwater

7,9
3,5*
2,8*

12,6
7,5**
4,9**

5,3
2,7
2,4

*gemiddelde van 6 
bedrijven

**gemiddelde van 1 
bedrijf

Door inspanningen van de sector en regelgeving vanuit de overheid hebben bloembollenbedrijven 
in het afgelopen decennium al tal van maatregelen geïmplementeerd in hun bedrijfsvoering. 
Deze aanpassingen hebben vooral een positief effect gehad op het tegengaan van emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het verlagen van de emissie van nutriënten blijkt echter veel 
lastiger. De verwachting is dan ook dat teelttechnische maatregelen alleen onvoldoende zijn om 
het fosfaatprobleem in het oppervlaktewater op te lossen.

Veel gebiedsvreemd water wordt ingelaten om het waterpeil op niveau te houden, omdat er weinig 
mogelijkheid tot berging van regenwater aanwezig is. 

Stuurfactoren en mogelijke oplossingsrichtingen
De	belangrijkste	specifieke	stuurfactoren	in	de	Duin-	en	Bollenstreek	hebben	te	maken	met	het	
verminderen van emissies vanuit de bollenteelt. Daarnaast zijn er meer algemene maatregelen 
mogelijk in het watersysteem van de polder.

Teeltkundige oplossingsrichtingen:
•	 Organische stofgehalte behouden zonder aanvoer van nutriënten.
•	 Gebruik van mineraalarme organische mest.
5  Op basis van een dergelijke schatting van de omvang van nutriëntenbronnen kan worden bepaald waar 
de grootste kansen liggen om het water schoner te krijgen. Vervolgens dient het effect van daadwerkelijke maat-
regelen te worden geraamd. Het lukt daarbij zelden een bron tot nul terug te brengen.



Advies Werkgroep Nutriënten RBO Rijn-West

29

•	 Goede bodemkwaliteit / handhaven of herstellen goede bodemstructuur.
•	 Gebruik maken van GPS bij planten, meststrooien en spuiten.
•	 Composteren van gewasresten en hulpmateriaal.
•	 Teelt van een stikstofvanggewas of groenbemester.
•	 Plaatsing fosfaatmeststoffen in de wortelzone.
•	 Toepassen beddenbemesting.
•	 Toepassen fertigatie stikstofbesparing door gebruik van fertigatie ten opzichte van 

volveldsbemesting verschilt per gewas. Voor hyacint is de besparing vrij klein of afwezig, 
doordat de kwaliteit van het gewas sterk op stikstof reageert. Voor tulp en lelie kan wel stikstof 
bespaard worden (70-85 kg/ha).

•	 Goede afstelling kunstmeststrooier.
•	 Toepassen stikstof bijmestsysteem (NBS).
•	 Toepassen langzaamwerkende N meststoffen.
•	 Toepassen bladbemesting.
•	 Precisie beregening.

Zuivering op perceels- of bedrijfsniveau
•	 Vastleggen van fosfaat door fosfaatbindend materiaal aan te brengen in slootwand of rondom 

drainbuis, zoals ijzerhoudende materialen en kleimineralen.
•	 Verwijdering	van	nitraat	door	denitrificerend	substraat	aan	te	brengen	in	slootwand	of	rondom	

drainbuis, zoals gemakkelijk afbreekbare organische stof.
•	 Technologische waterzuivering van drain- / slootwater.

Isoleren van vervuilende teelten
•	 Teelten uit de grond.
•	 Recirculatiemogelijkheden.

Inrichting/drainage (perceelsniveau)
•	 Drainage verdiepen. Hierdoor wordt fosfaat uit de wortelzone vastgelegd in diepere lagen en 

bevat het drainwater lagere concentraties fosfor.
•	 Drainage verondiepen en intensieveren. Doordat de bodem gemiddeld iets vochtiger is, treedt 

meer	denitrificatie	op,	waardoor	de	nitraatuitspoeling	afneemt.
•	 Samengestelde peilgestuurde diepe drainage. Sturing aan de hand van on-line gemeten 

grondwater standen. Dit optimaliseert de vochtvoorziening en tevens de condities voor 
denitrificatie.

•	 Maatwerk: maatregelen voor aanpak N en P (drainage verdiepen/verondiepen) kunnen elkaar 
tegenwerken.

Peilbeheer/inlaten (volume/debiet, plek, peilstelling, etc.)
•	 Aangepast	waterbeheer	buiten	de	teeltperiode	(hoog	waterpeil	stimuleert	denitrificatie).
•	 Slootpeil opzetten om uitspoeling te vermijden.

Verbetering inrichting watergangen
•	 Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
•	 Vooroeververdediging tegen golfslag waar veel scheepvaart voorkomt.
•	 Natte	zone/oever,	in	combinatie	met	beperkt	helofytenfilter.
•	 Aanpassing	van	het	oeverprofiel.

Optimalisatie waterberging
•	 Watervolume in de sloot vergroten door uitdiepen. Dit resulteert in een langere verblijftijd en 

daardoor meer retentie in sloot.
•	 Regelmatig slootschonen en baggeren. Hierdoor worden opgehoopte nutriënten verwijderd.

Zuivering op polderniveau
•	 Verwijdering van nutriënten door zuivering bij het uitslagpunt.
•	 Zuivering binnen polder door toevoeging van fosfaatbindende of nitraatreducerende middelen 
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aan het oppervlaktewater.
•	 Nabehandeling zoals defosfateren en zuiveringsmoerassen van het water, voordat dit in het 

boezemstelsel wordt geloosd.

Waterhuishoudkundige inrichting (gebiedsniveau)
•	 Compartimentering: het aanbrengen van dammen/stuwen, waarbij de uitslag geavanceerd 

wordt gestuurd. Daardoor worden stofvrachten in ecologisch kritische perioden beperkt, 
evenals de wateraanvoer.

•	 Vermijden van polderlozingen op gevoelige delen van het gebied, zoals de diepe putten en de 
meren en plassen.

4.2.3 Veenweiden

Karakteristiek gebied
Veenweidegebieden zijn gebieden met minstens 40 cm veen in de bovenste bodemlaag. Ze 
liggen binnen Rijn-West in Zuid-Holland, Utrecht en het zuidelijk deel van Noord-Holland (zie 
kaart hiervoor). Het gaat om de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopiker- en Linschoterwaard, 
Midden-Delfland,	omgeving	Leiden	(Land	van	Wijk	en	Woude/Ade),	de	Venen,	een	gedeelte	van	
het Vechtplassengebied en Laag Holland.
Door maaivelddaling zijn de gebieden in de loop van eeuwen gezakt, waardoor de polders vaak 
lager liggen dan de nabijgelegen rivieren en boezems. In de buurt van de rivieren en boezems 
komt daardoor vaak nutriëntenrijke of –arme kwel voor. Bij de Utrechtse veengebieden is er ook 

Projectvoorbeeld: Praktijkprojecten baggeren

Vergroten van de waterdiepte door te baggeren is een methode om het watersysteem meer 
‘robuust’ te maken. De ecologische kwaliteit van het water is meestal gebaat met voldoende 
waterdiepte, o.a. doordat de aanwezige nutriënten dan minder doorwerken in de ecologie. 
Vooral in veengebieden is dit een aandachtspunt door de sterke aanwas van bagger. Het 
gebruik van een zogenaamde baggerspuit heeft het laatste decennium daarbij veel aandacht 
gekregen. Met de baggerspuit wordt de bagger samen met wat water opgezogen uit de sloot 
en vervolgens over het grasland gespoten.
Door de vele kilometers watergangen in veengebieden is onderhoud van het water een relatief 
hoge kosten post voor de boeren. Het gebruik van de baggerspuit heeft echter ook een 
voordeel voor de boer: met baggerspuiten worden water en nutriënten op het perceel gebracht. 
In een droge zomer bevordert dit de grasgroei (=inkomen) en hij bespaart op bemesting(-
skosten). Aandachtspunt is dat de verhouding bagger en water in verhouding is, om onnodige 
inlaat van gebiedsvreemd water te voorkomen.
In verschillende projecten is het baggeren met de baggerspuit gestimuleerd. In de Krim-
penerwaard zijn bijvoorbeeld vergoedingen gegeven als watergangen dieper werden gebaggerd 
dan formeel gevraagd via de keur van het 
waterschap. In de Utrechtse Venen is er 
een vergoeding opgesteld voor het gebruik 
van de baggerspuit met aanvullende voor-
waarden over het gebruik. De regelingen 
hebben het gebruik van de baggerspuit en 
het baggeren van watergangen merkbaar 
gestimuleerd. Er zijn vergelijkbare regelingen 
voor aanleg van natuurvriendelijke oevers of 
slootschonen.
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nutriëntenarme kwel vanuit de Utrechtse heuvelrug. In met name Laag-Holland speelt ook brakke 
kwel een rol. 
Naast de veenpolders liggen vaak nog lager gelegen droogmakerijen. Hierdoor is er in veel (delen 
van) veenpolders ook wegzijging van het grondwater.

De landbouw in veenweidegebieden wordt gekarakteriseerd door een relatief extensieve 
melkveehouderij. De gebieden bestaan voornamelijk uit grasland in beheer bij melkveehouders. 
Het grasland heeft vaak een kenmerkende structuur van smalle lange kavels met brede sloten 
er tussen. Dit zogenaamde ‘slagenlandschap’ wordt gezien als een belangrijk cultuurhistorisch 
aspect van veengebieden. Op diverse plaatsen is er sprake van functieverandering van landbouw 
naar natuur. Sommige graslanden worden daarbij omgezet in moeras. Bij deze ontwikkelingen is 
er een sterke relatie met het landschaps- en bodembeleid (zie o.a. het project “Waarheen met het 
veen”).
De waterlichamen in deze gebieden zijn de boezems, de hoofdwatergangen achter de 
belangrijkste gemalen en het slotenstelsel in de polders met veel open water (‘de waterrijke 
gebieden’). In sommige gebieden liggen ook meren en plassen.

Specifieke kenmerken in relatie tot nutriënten
De	specifieke	kenmerken	van	veengebieden	in	relatie	tot	nutriënten	zijn	de	wisselwerking	tussen	
de bodem en het grond- en oppervlaktewater.

Veenmineralisatie
Veen is niets anders dan een pakket van afgestorven planten. Dit kunnen bomen zijn geweest 
(bosveen), riet- of zeggen (riet- of zeggenveen) en veenmos (veenmosveen). Deze soorten veen 
verschillen in de aanwezige hoeveelheid nutriënten. Door ontwatering van het veen wordt het 
veen afgebroken en komen deze nutriënten vrij (mineralisatie). Dit geldt vooral voor stikstof. 
De afbraak van veen bij ontwatering zorgt er ook voor dat het veen langzaam verdwijnt. De 
bodemdaling in veengebieden kan daarbij oplopen tot meer dan 1 cm per jaar. Deze bodemdaling 
verschilt tussen veentypen en is daarnaast afhankelijk van de ontwatering van percelen (slootpeil 
en slootdichtheid), de aanwezigheid van minerale dekken (klei, zand en/of toemaak) en kwel en 
wegzijging. De verschillen in bodemdaling kunnen er toe leiden dat de waterhuishouding moet 
worden aangepast, bijvoorbeeld door opdeling in meer peilgebieden of aanpassing van aan- en 
afvoerroutes. 

Uitspoeling
Voor de ontwatering zijn in het verleden sloten gegraven. Hoe dichter het netwerk aan sloten, 
hoe beter de ontwatering. In veel veengebieden liggen daarom om de 30-50 meter sloten. 
Omdat het grondwater maar moeilijk naar de sloot wegstroomt, stijgt de grondwaterstand tijdens 
perioden van een neerslagoverschot (meestal de winter). In het midden van de percelen staat het 
grondwater dan het hoogst en soms zelfs op het maaiveld. Boeren graven daarom vaak ook nog 
greppels om dit water af te voeren.
Omdat het water ook maar moeilijk van de sloot het veen intrekt, daalt de grondwaterstand 
in perioden met een neerslagtekort (meestal de zomer). In het midden van het perceel is het 
grondwater dan juist het laagst. 
De nutriënten uit het veen spoelen dan 
ook alleen naar de sloten uit in perioden 
met een neerslagoverschot. Er is 
daardoor vaak een groot verschil in de 
nutriëntenbelasting van de sloten tussen 
de winter en zomer. De nutriënten 
uit de mest die boeren in voorjaar en 
zomer uitrijden over het land én de 
nutriënten die vrijkomen door afbraak 
van veen, spoelen meestal meer in 
de winter uit dan in de zomer. Omdat 
in veel poldersloten het water uit de 
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winter ook nog aanwezig is in de zomer, werkt de nutriëntenbelasting uit de winter toch door in de 
ecologische kwaliteit van de sloten.

Uit- en afspoeling
Nat veen is slecht te berijden en belemmert de grasgroei. Boeren hebben daarom – zeker aan 
het begin van het veldseizoen – behoefte aan een grote ontwatering, dat wil zeggen een laag 
slootpeil. Meststoffen spoelen ook makkelijker weg naar de sloot als het veen nat is. Een grotere 
ontwatering is voor het gebruik van boeren en het voorkomen van uit- en afspoeling van mest 
dus beter, maar zorgt ook voor meer mineralisatie van het veen. Dit is een duidelijk dilemma in 
veengebieden: voorkomen of verminderen van uit- en afspoeling van meststoffen versus het 
beperken van veenafbraak en -mineralisatie. In sommige polders wordt daarom in de winter 
een laag slootpeil aangehouden en in de zomer een hoog slootpeil. Door de slechte uitwisseling 
tussen grond- en oppervlaktewater helpt dit maar beperkt. Om het slootpeil in de zomer hoog te 
krijgen moet bovendien veel water worden ingelaten.

Doordat het grondwater in het midden van percelen verder uitzakt dan dicht bij een sloot, zakt het 
midden van een perceel vaak ook harder. Hierdoor ontstaan zogenaamde holle percelen. Deze 
holle ligging bepaalt mede de uit- en afspoeling van nutriënten en de gebruiksmogelijkheden voor 
een boer. Boeren gaan daarom van tijd tot tijd over tot graslandverbetering door percelen weer 
“bol te zetten”. Dit bevordert de uit- en afspoeling.

Veenwater
Veenwater is het grondwater dat zich direct beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) bevindt. Dit grondwater is relatief nutriëntenrijk doordat het al vele jaren in evenwicht is 
met de nutriëntenrijke veenbodem. Door uitloging van het veenbodemcomplex en langzame 
maar voortdurende anaerobe afbraak van het veen, bevat dit deel van het grondwater hoge 
concentraties nutriënten. Deze concentraties nemen toe met de diepte, omdat er in de buurt van 
het GLG verdunning is met regenwater en nutriënten worden afgevoerd naar de sloten. Deze 
verdunning en afvoer neemt af naarmate we dieper in het veen komen. Het veenwater draagt dus 
bij aan de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten naast de meer bekende bronnen mest en 
veenmineralisatie.

Bagger
Veenbodems hebben een hoog organische stofgehalte. Hierdoor vormt zich makkelijk bagger 
in de sloten. Deze bagger kan zelf een bron van nutriënten zijn, maar vormt vaak ook een 
belangrijk	doorgeefluik	van	nutriënten	die	uitspoelen:	de	fosfaten	die	’s	winters	uitspoelen	worden	
dan voor een deel vastgelegd in de bagger. ’s Zomers komen deze fosfaten weer vrij in het 
oppervlaktewater als het zuurstofgehalte laag is. Het zuurstofgehalte is laag als er bijvoorbeeld 
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veel kroos op de sloot ligt, maar ook bij een dikke baggerlaag omdat bij de afbraak van deze 
bagger zuurstof nodig is.

Denitrificatie
Denitrificatie	is	het	proces	waarbij	bacteriën	nitraat	omzetten	naar	stikstofgas.	Via	denitrificatie	
verdwijnt stikstof permanent uit de bodem en het watersysteem. Hiermee zou een groot deel 
van	de	stikstof	uit	het	veen	en	de	sloten	kunnen	verdwijnen.	De	mate	van	denitrificatie	wordt	
ondermeer bepaald door de zuurstofhuishouding, de omzetting van stikstof uit het veen in nitraat 
en de hoeveelheid organische stof. Deze laatste is in overmaat aanwezig in veengebieden.

Interne eutrofiëring
Interne	eutrofiëring	is	het	proces	waarbij	nutriënten	die	al	aanwezig	zijn	in	de	bagger	en	
veenlaag versneld vrijkomen. De bagger moet dan een hoog organische stofgehalte hebben. 
In veengebieden is dat het geval. Stoffen als nitraat, sulfaat en bicarbonaat kunnen dit proces 
veroorzaken. Aanvoer van water vanuit boezems of rivieren is vaak genoemd als bron voor deze 
stoffen. Landbouwgronden (b)lijken echter ook een bron van sulfaat te kunnen zijn.

Net als in andere gebieden wordt het water in veengebieden belast door puntlozingen, zoals 
overstorten en awzi’s, af- en uitspoeling van meststoffen, inlaat van water en (waar relevant) 
vanuit kwel. Belangrijkste extra bron van nutriënten is de veenbodem met het daaraan verbonden 
veenwater. Daarnaast is in veengebieden de bijdrage aan de stikstofbelasting door depositie 
vanuit de lucht relatief hoog ten opzichte van andere bronnen, omdat er veel water aanwezig is 
waar de stikstof op neerslaat.

De bijdrage van elke bron aan de belasting van het water verschilt van polder tot polder en ook 
van sloot tot sloot en moet dus per situatie bepaald worden. In de praktijk is dit lastig en worden 
belastingen vaak ingeschat op basis van kentallen. In onderstaande tabel staat als voorbeeld 
de uitgebreid bestudeerde situatie in de Vlietpolder. Let wel: doordat het water in de sloten lang 
aanwezig blijft, werkt de nutriëntenbelasting in de winter ook door in de waterkwaliteit in de zomer.

Tabel 3. Relatieve bijdrage aan de N- en P-belasting van het oppervlaktewater
in de Vlietpolder6. Bron: Van den Eertwegh & Van Beek, 2004.

Winter Zomer

Bron N P N P

Atmosferische depositie 3-4% <1% 10-15% <5%

Inlaatwater 0-3% 0-4% 10-20% 30-35%

Meststoffen landbouw 20-40% 20-45% 15-30% 25-40%

Afbraak veen 10-30% 10-25% 10-20% 10-15%

Veenwater 35-45% 30-40% 20-40% 25-50%

Voor de veengebieden kan in het algemeen worden gesteld dat:
•	 De veenbodem met het veenwater altijd een aandachtspunt zijn. Uit modelberekeningen 

voor verschillende veenweidegebieden volgt dat veenbodem inclusief veenwater 
een nutriëntenbron van dezelfde orde van grootte vormt als bemesting bij intensief 
landbouwkundig gebruik;

•	 Bij agrarisch gebruik de bijdrage van meststoffen relevant is, waarbij geldt dat hoe geringer de 

6  Op basis van een dergelijke schatting van de omvang van nutriëntenbronnen kan worden bepaald 
waar de grootste kansen liggen om het water schoner te krijgen. Vervolgens dient het effect van daadwerkelijke 
maatregelen te worden geraamd. Het lukt daarbij zelden een bron tot nul terug te brengen.
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drooglegging, des te groter de kans dat de meststoffen uit- en afspoelen.
•	 Inlaat van water in de zomer een aandachtspunt vormt.

Kwel	kan	daarnaast	in	specifieke	gebieden	een	belangrijke	rol	spelen	(zie	ook	diepe	polders),	
terwijl met name lokaal puntbronnen soms nog relevant zijn.
Er	bestaat	helaas	nog	geen	kwantitatief	inzicht	in	het	effect	van	interne	eutrofiëring.	De	hiervoor	
genoemde bijdragen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater kunnen daarom sterk 
veranderen als dit proces wel wordt meegenomen.

Stuurfactoren en mogelijke oplossingsrichtingen
De belangrijkste aanknopingspunten voor de aanpak van het nutriëntenprobleem zijn het 
grondgebruik, het (grond)watersysteem en wijze van bemesting.

Grondgebruik
Het grondgebruik wordt in eerste instantie bepaald door de functie: in agrarische gebied is 
het mestgebruik het belangrijkste aandachtspunt. In natuurgebieden speelt dit meestal niet of 
nauwelijks.	De	benutting	van	de	mest	vraagt	in	veengebieden	specifieke	maatregelen	door	de	
smalle percelen met direct ernaast een sloot én door de sterke relatie tussen (grond)waterstand 
en mineralisatie, berijdbaarheid van het land en de kans op uit- en afspoeling. Mogelijkheden 
om mestverliezen te verminderen liggen bij het tijdstip, de hoeveelheid en de methode van mest 
aanwenden, maar ook bij de ruimtelijke verspreiding van de mest. Het scheuren van grasland voor 
de teelt van maïs kan de mineralisatie sterk vergroten, doordat het bewerken van de grond zorgt 
voor extra zuurstof in de bodem en daarmee voor extra veenafbraak.

(Grond)watersysteem
Mineralisatie van het veen is mede afhankelijk van het waterpeil. Verhogen van het waterpeil 
leidt – bij agrarische gebruik – echter eerder tot een toename van de nutriëntenbelasting, omdat 
meststoffen daardoor makkelijker uit- en afspoelen. De KRW verlangt niet om het waterpeil aan 
te passen. Bij geplande functieveranderingen kan aanpassing van het waterpeil wel een zinvolle 
maatregel zijn.
De uit- en afspoeling van nutriënten vanuit percelen hangt mede af van de begreppeling 
en de vorm van een perceel (hol of bol). Een nieuw middel om dit te sturen is het gebruik 
van	onderwaterdrains:	hiermee	kan	de	fluctuatie	in	de	grondwaterstand	worden	beperkt.	
Onderzocht wordt nog welk effect dit heeft op de waterkwaliteit. Voorlopig is al wel duidelijk uit 
modelberekeningen dat de drains niet te diep of te ondiep moeten liggen, om te voorkomen dat 
juist veenwater of meststoffen versneld worden afgevoerd naar de sloten. Tussen de 40 en 70cm 
diep lijkt optimaal.
Door het baggeren van watergangen worden nutriënten uit het watersysteem gehaald. Vergroten 
van de baggerdiepte en/of frequentie kan dus een positief effect hebben op de nutriënten in 
het water. Ook is er de mogelijkheid om de (doorwerking van de) belasting met nutriënten te 
beïnvloeden door het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers (afvang afspoelende nutriënten, 
vergroten	denitrificatie),	zuiverende	slootsystemen	en	helofytenfilters.
Op gebiedsniveau kunnen er kansen worden benut door analyse van stofstromen, dat wil zeggen 
door te kijken naar de samenhang van de kwaliteit van het rivier- en boezemwater met het 
polderwater (winter: van polder naar rivier en boezem; zomer: inlaat van rivier en boezem) en de 
omliggende polders, zoals droogmakerijen. 
Hierbij is een duidelijke link met afwenteling. Per polder moeten kansen bekeken worden ten 
aanzien van het peilbeheer: welk streefpeil, welke peilvariatie, welke inlaatbronnen, waar wordt 
uitgemalen, etcetera.
Bij al deze mogelijke maatregelen in en aan het watersysteem zal er een effect zijn op de 
nutriëntenbelasting en –concentraties in de watergangen, maar is er ook altijd een bijkomend 
direct effect op de ecologie los van het effect van de veranderingen in nutriënten. Belangrijk is om 
te beseffen dat verbeteringen voor nutriënten daardoor niet altijd automatisch positief uitpakken 
voor de ecologie. Voorbeelden zijn:
•	 Verminderen van de inlaat van water: hiermee neemt de belasting van de polder met 

nutriënten altijd af, maar neemt ook de verblijftijd van het water toe. In voedselrijke wateren 
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heeft dit dat vaak juist een negatief effect, omdat waterplanten meer tijd hebben om de 
nutriënten op te nemen.

•	 Frequent baggeren: vaker baggeren vermindert de nalevering van nutriënten uit de bagger, 
maar zorgt ook voor een frequente verstoring van de aanwezige planten en dieren.

4.2.4 Diepe polders

Karakteristiek gebied
Diepe polders zijn meestal droogmakerijen die oorspronkelijk zijn aangelegd en ingericht 
voor een optimale ondersteuning van de land- en tuinbouw. Ze liggen binnen Rijn-West 
voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Het gaat om polders zoals de Zuidplaspolder, 
Haarlemmermeerpolder, Polder de Noordplas, Polder Groot Mijdrecht, de Beemster en de 
Wieringermeerpolder.
Belangrijk aspect van de diepe polders is dat er door de diepe ligging veel kwel opkomt. De 
kwel kan afkomstig zijn van naastgelegen boezems, meren of plassen, naastgelegen polders, 
maar het betreft ook diepe kwel die onder invloed staat van zout grondwater als gevolg van zee 
invloeden uit het verleden én onder de druk van de huidige zeespiegelstand. Het kwelwater kan 
daardoor ook brak zijn (hoog chloridegehalte). De verwachting is dat door klimaatveranderingen 
de zeewaterspiegel zal stijgen en de brakke kwel kan toenemen. Het kwelwater kan diffuus in het 
gebied optreden, maar ook in zogenaamde wellen omhoog komen. 

De goede bodemgesteldheid, in combinatie met peilbeheer gericht op de landbouwfunctie, 
maakten de gebieden tot uitstekende productiegebieden. De landbouw bestond oorspronkelijk 
vooral uit akkerbouw en veeteelt. Later is daar in sommige gebieden ook glastuinbouw bij 

Projectvoorbeeld: Verminderen verlies meststoffen

Het landelijke en Europees beleid schrijft al in belangrijke mate voor hoe agrariërs om moeten 
springen met meststoffen. Op elk bedrijf zijn er daarnaast nog meer kansen om verliezen van 
meststoffen nog verder terug te dringen. Er zijn landelijke en regionale projecten die deze 
kansen verkennen en toepassen in de praktijk.
Het project ‘Koeien en Kansen’ is een voorbeeld van een landelijk project. In dit project werken 
onderzoekers en veehouders samen bij de implementatie van het (verwachte) toekomstige 
milieubeleid. Er wordt gekeken naar zwoel de milieukundige, technische en economische 
gevolgen van dit beleid. Door vroegtijdig ervaring op te doen bij praktijkbedrijven, kan de 
implementatie bij andere bedrijven kosteneffectiever worden uitgevoerd.
Regionale projecten om verliezen van meststoffen verder terug te dringen zijn er o.a. in de 
Vlietpolder,	Krimpenerwaard,	Lopikerwaard	(project	‘Meer	uit	Minder’)	en	Midden-Delfland	
(project ‘Kringlooplandbouw’). In onderling overleg tussen boeren en waterbeheerders 
wordt	er	gebiedsspecifiek	gekeken	
hoe meststofverliezen kunnen worden 
verminderd, bijvoorbeeld door meststoffen 
op andere tijdstippen of met andere 
apparatuur uit te rijden. In sommige 
projecten worden daarbij ook maatregelen 
in het watersysteem toegepast. In 
het project Kringlooplandbouw wordt 
de gehele nutriëntenkringloop op het 
agrarisch bedrijf beschouwd: van aanvoer 
van veevoer, uitrijden van mest tot 
grasopbrengsten. 
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gekomen. In de diepe polders binnen de Randstad is er sprake van verstedelijking. In sommige 
polders loopt er ook een discussie om er weer meren van te maken. In combinatie met de 
verwachte toename van de brakke kwel, wordt het in sommige droogmakerijen steeds lastiger 
voor de landbouw om optimaal te produceren.

In de diepe polders is het watersysteem een stelsel van poldersloten, vaarten of weteringen. De 
KRW waterlichamen zijn de hoofdafvoerwatergangen richting de gemalen. Net buiten de polders 
liggen de boezems en soms meren of plassen. Dit zijn ook vaak KRW waterlichamen.

Specifieke kenmerken in relatie tot nutriënten

Kwel & bodem
Kwel is in veel diepe polders een belangrijke bron van fosfaat en stikstof. In sommige polders 
bindt de bodem fosfaat zeer goed, waardoor het oppervlaktewater toch niet wordt belast. In 
sommige (delen van) diepe polders is de waterkwaliteit daardoor juist zeer goed. Midden in de 
Zuidplaspolder is om die reden zelfs een gebied als “waterparel” benoemd. In gebieden met 
‘wellen’ is de invloed van de kwel soms zeer lokaal. In gebieden met brakke kwel is het chloride-
gehalte vaak meer bepalend voor de ecologische kwaliteit dan de fosfaatconcentratie en –
belasting. Stikstof kan dan vaak nog wel een sterke invloed hebben op de ecologische kwaliteit. 
In sommige diepe polders komt ook veen voor en draagt de mineralisatie van veen bij aan de 
belasting van het watersysteem (zie paragraaf over veengebieden). In de praktijk zijn er dus grote 
verschillen tussen diepe polders wat betreft het “nutriëntenprobleem”.

Watersysteem
De sloten in diepe polders zijn vaak ondiep en smal en het percentage open water is gering. Er is 
daardoor relatief weinig berging van kwel- en regenwater. 
Ondanks de permanente aanvoer van water via de kwel moet in diverse polders daardoor toch 
nog regelmatig water worden ingelaten vanuit boezems, terwijl ook snel water wordt uitgeslagen 
naar de boezem. Er is daardoor sprake van doorbelasting (ook wel afwenteling) van nutriënten 
naar andere watersystemen. Dit kunnen grotere wateren zijn die door een hoge verblijftijd ook nog 
gevoeliger zijn voor de nutriëntenbelasting dan de kleine poldersloten.
Het kwelwater in de diepe polders is ook regelmatig water dat uit andere gebieden komt door 
wegzijging. In de gebieden waar water wegzijgt moet relatief snel en meer water worden ingelaten. 
De diepe polders zorgen daardoor ook elders voor een grotere nutriëntenbelasting en/of interne 
eutrofiëring	(zie	veengebieden).
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In de diepe polders met brakke kwel moet voor een goede landbouwproductie relatief veel water 
worden ingelaten om het water zoet te houden. Dit zorgt voor een extra belasting met nutriënten 
via het inlaatwater. Daarnaast kan het zorgen voor schommelingen in zoutgehalte en hogere 
zoutgehaltes in de boezems. Dit heeft een eigen effect op de ecologie.

Grondgebruik
De effecten van het grondgebruik zijn in diepe polders niet anders dan in andere polders. Zo 
draagt intensieve landbouw vaak bij aan een hoge nutriëntenbelasting en is de belasting vanuit het 
stedelijk gebied vaak gering. In diverse diepe polders is er een duidelijke verschuiving van open 
teelt landbouw naar stedelijk gebied en glastuinbouw. Dit kan daardoor leiden tot een verandering 
in de nutriëntenbelasting.

Belang van nutriëntenbronnen
Er zijn grote verschillen tussen factoren die in diepe polders bepalen in hoeverre nutriënten 
doorwerken in het watersysteem. Het is dus niet mogelijk om in het algemeen aan te geven welke 
bronnen bijdragen aan het nutriëntenprobleem. Wel kunnen er informatieve voorbeelden worden 
gegeven.

In Rijnland zijn er duidelijke verschillen bekend voor diepe klei polders en diepe polders met veen. 
In	beide	type	polders	draagt	kwel	in	flinke	mate	bij	aan	de	nutriëntenbelasting	(zie	tabel).	In	de	
diepe kleipolders spelen wellen daarbij een belangrijke rol en is verhoudingsgewijs de bijdrage aan 
de P-belasting minder dan in de veenpolders doordat de kleibodem fosfaat beter bindt. Ondanks 
de belasting met kwel draagt de uit- en afspoeling van meststoffen in deze polders nog aanzienlijk 
bij aan de nutriëntenbelasting.

Tabel 4. Relatieve bijdrage aan de N- en P-belasting van het oppervlaktewater in diepe klei en 
veenpolders binnen Rijnland7. Bron: Bron: samengesteld uit Faassen e.a., 2006.

N-belasting P-belasting

Bronnen Diepe klei Veen Diepe klei Veen

Atmosferische 
depositie

10% 11% 1% 3%

Meststoffen 
landbouw

49% 38% 64% 33%

Afbraak bodem 4% 11% 10% 13%

Kwel incl. wellen 35% 38% 22% 47%

rest 2% 3% 5% 5%

Voor andere droogmakerijen blijkt dat alleen al via de kwel er een achtergrondbelasting is van 0,25 
mg P/l. Terwijl de nu gehanteerde nutriëntennormen voor polderwateren op dit moment behoorlijk 
strenger zijn. Een dergelijke situatie speelt bijvoorbeeld in de Purmer en de Wijdewormer.

Ook zijn er voorbeelden van polders waar in de huidige situatie de landbouw de ecologie niet in 
de weg zit. Hiervoor is al genoemd dat dit geldt voor een deel van de Zuidplaspolder. Een ander 
voorbeeld is de Aetsveldsche polder. Dit is een veenpolder waar concentraties van 0,15 mg 
P/l worden gehaald, terwijl in andere veenpolders dergelijke waarden voor onmogelijk worden 
gehouden. De nutriëntenproblemen op het schaalniveau van polders betekent niet dat er overal in 

7  Op basis van een dergelijke schatting van de omvang van nutriëntenbronnen kan worden bepaald 
waar de grootste kansen liggen om het water schoner te krijgen. Vervolgens dient het effect van daadwerkelijke 
maatregelen te worden geraamd. Het lukt daarbij zelden een bron tot nul terug te brengen.
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de polder een probleem is: in sommige poldersloten kan de ecologische kwaliteit toch nog redelijk 
tot goed zijn. In sommige polders scoren bepaalde onderdelen van de ecologie goed. In Groot-
Mijdrecht scoort macrofauna bijvoorbeeld goed, ondanks dat er door de (brakke) kwel een slechte 
waterkwaliteit is.

Stuurfactoren en mogelijke oplossingsrichtingen
De belangrijkste aanknopingspunten voor de aanpak van het nutriëntenprobleem zijn de kwel, het 
watersysteem en het grondgebruik.

Kwel
De effecten van kwel op de ecologie mogen conform de KRW spelregels worden verdisconteerd 
in de ecologische doelen en dus ook de nutriëntennormen. Dit geldt zowel voor nutriënten als 
voor chloride bij brakke kwel. Ook de doorwerking hiervan op andere wateren mag worden 
verdisconteerd in de doelen van die wateren. Dat bij het bepalen van de doelen rekening mag 
worden gehouden met kwel, betekent echter niet dat de effecten van kwel maatschappelijk 
gewenst zijn: sloten met veel kroos en boezemwateren met blauwalgen leiden namelijk tot 
overlast. Verminderen van de effecten van kwel in diepe polders is echter niet zo maar mogelijk. 
Verhogen van waterpeilen heeft niet of nauwelijks een effect op de kwel, omdat door de lage 
ligging van de polders de kweldruk erg groot is. Onderzocht wordt of het mogelijk is om wellen 
te dichten. Meest ingrijpend is het (weer) onder water zetten van polders. Dit wordt in bepaalde 
gebieden overwogen, omdat soms één diepe polder invloed heeft op de waterhuishouding van 
een wijde omgeving. Vanwege economische belangen is deze optie in veel diepe polders niet 
direct als kansrijk te betitelen.

Soms is kwel in de diepe polders geen belemmering, is er vanuit de kwel een lage 
nutriëntenbelasting en heeft het oppervlaktewater een goede ecologische kwaliteit. Deze goede 
locaties vallen echter lang niet altijd samen met KRW-waterlichamen. Een juiste verdeling van de 
aandacht over KRW-waterlichamen en overige wateren is dus nodig.

Watersysteem
Zoals hiervoor geschetst hebben diepe polders vaak een groot effect op de waterhuishouding 
in de omgeving. Een goed inzicht in het functioneren van het regionaal watersysteem is hierbij 
nodig. Dit biedt soms mogelijkheden bepaalde wateren te verbeteren door aanpassing van 
transportroutes en/of verblijftijden. Ook zijn er opties om verbeteringen te realiseren door 
inlaatwater of uit te malen water biologisch of chemisch te zuiveren. Veelal gaat het om het maken 
van keuzes tussen gebieden of wateren: waar vinden we het belangrijkst dat de waterkwaliteit 
verbeterd?

Projectvoorbeeld: Communicatie

Veel van de benodigde kennis is wel aanwezig, maar komt onvoldoende beschikbaar voor de 
belangrijkste doelgroep: de boeren. Het project SPADE, een initiatief van LTO en NAJK, dat 
zich richt op het laten stromen van kennis in het duurzaam bodembeheer, zet daarvoor als 
kennisintermediairs de zogenaamde erfbetreders 
in; Er zijn vele partijen met wie de boer geregeld 
(keukentafel) gesprekken heeft: denk aan de 
voerleverancier of de veldcoördinator van de 
agrarische natuurvereniging. Zij hebben van 
nature een kennisoverdragende rol. Door deze 
erfbetreders bij te scholen op het gebied van 
waterkwaliteit, kunnen zij terloops de benodigde 
kennis laagdrempelig overdragen.
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Verbeteringen van het watersysteem binnen de (diepe) polders zijn potentieel ook mogelijk: door 
het watersysteem in de polders robuuster te maken (door meer open water, grotere waterdiepte en 
meer natuurvriendelijke oevers) wordt de draagkracht en het zelfreinigend vermogen vergroot.

Grondgebruik
Het verminderen van de emissies vanuit de landbouw kan bijdragen aan een lagere 
nutriëntenbelasting van het watersysteem. Wanneer de nutriëntenbelasting vanuit kwel in de 
polder zeer groot is, zal dat voor de polderwateren zelf van weinig ecologisch nut zijn. Voor de 
doorbelasting naar andere wateren kan het nog steeds relevant zijn om deze emissies aan te 
pakken.
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Bijlage 1 De ‘Nee, tenzij’ benadering van Rijn-West

Bron: Adviesnota Schoon Water Rijn-West, juni 2008

Verwachte doelbereik zal in 2027 hoger zijn dan we nu kunnen inschatten
Er ligt nu een fors maatregelpakket voor de Kaderrichtlijn Water. De rijks- en regionale maatregelen 
zijn voldoende om in 2027 in ten minste 41% van de waterlichamen het doel te halen, en in 
de	overige	59%	van	de	wateren	een	flinke	verbetering	te	bewerkstelligen.	Er	is	nog	een	extra	
inspanning nodig om ook in deze wateren het doel te halen. Deze extra stap bestaat uit het 
volgende: 
1. Het opnemen van extra regionale maatregelen in het tweede en derde 

Stroomgebiedbeheerplan. De huidige maatregelpakketten focussen met name op de periode 
2009–2015, en veel minder op de periode 2015–2027. In de periode tot 2015 wordt onderzoek 
uitgevoerd naar de haalbaarheid van nu nog onzekere maatregelen en op basis hiervan 
kunnen nieuwe maatregelen worden gepland.

2. Extra maatregelen als gevolg van het synergie- en innovatieprogramma dat in 2008 wordt 
opgesteld. Deze zijn nu nog niet in het doelbereik inbegrepen.

3. Aanvullend generiek beleid van het Rijk in de periode 2015–2027 ten aanzien van mest, 
zuiveringen of andere bronnen. Aanscherping van het generieke beleid voor stikstof en 
fosfor is nodig om de voedselrijkdom in de periode 2015–2027 verder te verminderen. Naast 
de effecten van dit beleid zelf kunnen hierdoor aanvullende regionale maatregelen effectief 
blijken. 

De verwachting is dat op deze wijze in het overgrote deel van de waterlichamen in 2027 toch het 
doel bereikt wordt. Of, als dit niet het geval is, dat er voldoende argumenten zijn opgebouwd om 
doelverlaging te bewerkstelligen.

Innovatie en onderzoek zullen leiden tot een hoger doelbereik in 2027
Innovatieve maatregelen zullen zeker leiden tot nieuwe inzichten en daardoor bijdragen aan 
een hoger doelbereik in 2027. Dit zal in de volgende plancyclus ten behoeve van het tweede 
Stroomgebiedbeheerplan worden verwerkt, waarbij de inschatting van het behalen van de doelen 
in 2027 zal worden geactualiseerd. Nu al is in het deelstroom-gebied Rijn-West voor ruim 50 
miljoen euro aan innovatie- en onderzoeksmaatregelen geprogrammeerd tot aan 2015. Dit zal 
zeker worden uitgebreid met innovatieve projecten uit het synergie- en innovatieprogramma dat in 
2008 wordt opgesteld.

Het RBO Rijn-West omarmt het initiatief van nutriëntenpilots samen met de 
landbouwsector 
Terecht heeft de LTO aandacht gevraagd voor (innovatieve) pilots, waarin samen met de 
sector naar mogelijkheden wordt gezocht voor milieuverbetering. Deze pilots zullen in het 
deelstroomgebied Rijn-West een centrale plek krijgen op de toekomstagenda waterkwaliteit. 
Het is in het belang van alle partijen als we erin kunnen slagen om via innovatie een landbouw te 
ontwikkelen die zowel in economisch als in milieu-opzicht duurzaam is. Eventuele transformaties 
die hiervoor nodig zijn, zouden onder andere met een bijdrage van groen-blauwe diensten 
gerealiseerd kunnen worden. Positief is de bereidheid van alle partijen om de schouders eronder 
te zetten.

Aanscherping van het beleid ten aanzien van nutriënten volgens drie parallelle sporen 
Een van de belangrijkste oorzaken voor het resterende doelgat is het feit dat de waterbeheerders 
onvoldoende instrumenten hebben om diffuse verontreinigingen tegen te gaan – onder meer 
vanuit bovenstrooms buitenland. Een andere belangrijke oorzaak is dat ruimtelijke functies naast 
of verbonden aan het water een (verdergaande) natuurlijke ontwikkeling onmogelijk maken. 
Ten aanzien van diffuse belastingen, met name voor nutriënten en bestrijdingsmiddelen, is op 
termijn een aanscherping noodzakelijk om het resterende doelgat aan te pakken. Aanscherping 
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van het beleid ten aanzien van nutriënten zou moeten verlopen volgens drie parallelle sporen:

1. Het nakomen van afspraken van het Rijn Actie Programma en Noordzee Actie Programma 
(RAP/NAP). De Waterschappen zijn hun afspraken al nagekomen. De landbouw moet dat 
alsnog doen via het vierde nitraat-actieprogramma;

2. Bij het opstellen van beleid en het nemen van maatregelen uitgaan van het bestaande principe 
‘de vervuiler betaalt’ en het KRW-principe om veroorzakers van verontreiniging binnen Europa 
op een gelijke wijze te behandelen, zodat regio’s op gelijke wijze economisch voor- of nadeel 
hebben	(het	instandhouden	van	een	gelijk	level-playing-field);

3. Regionale ruimtelijke oplossingen, bijvoorbeeld door aanleg van buffergebieden rondom 
gebieden waar de milieudoelstellingen niet worden gehaald.

Doelgat transparant in beeld: bepaalt de agenda voor het tweede 
Stroomgebiedbeheerplan
Het glas is half vol: in 2027 zullen zeker meer wateren het KRW-doel (GEP) bereikt hebben dan 
we nu op basis van de uitkomsten van de gebiedsprocessen kunnen inschatten. Door in Rijn-
West het verwachte ecologische doelbereik en het verwachte doelgat transparant weer te geven 
ten opzichte van KRW-doel (GEP), wordt duidelijk welke aanvullende opgave ten aanzien van de 
waterkwaliteit resteert.

Doelverlaging bepalen in volgende plancyclus
Ook met aanvullende maatregelen zullen er wateren zijn waar het KRW-doel niet wordt bereikt. 
Voor deze wateren vragen we in 2021 doelverlaging aan (derde Stroomgebiedbeheerplan). Daar 
hebben we dan goede argumenten voor, want we hebben dat uitvoerig in het eerste en tweede 
Stroomgebiedbeheerplan onderzocht.

Transparante uitleg aan EU noodzakelijk waarom niet alle doelen haalbaar zijn
Aan het Rijk wordt gevraagd om naar Brussel transparant en eenduidig te communiceren dat in 
een aantal wateren de ecologische doelen niet haalbaar zijn vanwege de uitstoot van nutriënten 
uit de landbouw, en te motiveren waarom in 2009 geen aanscherping van het mestbeleid wordt 
voorgesteld. Nederland zal via de internationale riviercommissies en door agendering in Brussel 
inzicht geven in de eigen resultaten van al genomen emissiereductiemaatregelen aan de bron en 
wil daarmee inzicht krijgen in resultaten van beleid in het bovenstroomse buitenland. Op deze 
wijze kan Nederland samen met buitenland voor het tweede Stroomgebiedbeheerplan een goede 
afweging maken voor (vervolg)maatregelen.
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Bijlage 2 Ecologische kwaliteit en de rol van nutriënten

Ecologische kwaliteit
De ecologische kwaliteit wordt binnen de KRW bepaald door de aanwezigheid van algen, water- 
en oeverplanten, macrofauna en vissen. Waterlichamen dienen daarbij te voldoen aan het “Goed 
Ecologisch Potentieel”: in algemene zin kan dit GEP worden omschreven als een situatie met 
niet teveel algen, een soortenrijke begroeiing met water- en oeverplanten met daartussen allerlei 
kleine waterdieren en soorten vis. Dit ecologische doel verschilt tussen watertypen (beken, sloten, 
kanalen, meren, plassen) en grondsoorten (klei, zand, veen) en is vastgelegd in een maatlat per 
watertype.	De	maatlat	definieert	daarbij	wanneer	wordt	voldaan	aan	het	GEP,	maar	ook	hoeveel	de	
(huidige) kwaliteit van dit doel afwijkt.

Figuur 1. Voorbeeld van een water met een goede ecologische toestand, 
d.w.z. een gevarieerd plant- en dierenleven.

Sturende factoren
Net als in andere ecosystemen wordt de ecologie in het water door een veelvoud aan factoren 
bepaald. Één van de manieren om die veelvoud aan factoren samen te vatten is het zogenaamde 
6-S model. Hierin worden de aangrijpingspunten voor maatregelen ingedeeld in 6 aspecten van 
het watersysteem:
•	 systeemkenmerken: de min of meer vaste omstandigheden van de omgeving zoals het klimaat 

en de bodem;
•	 stroming: de hydrologie van het (grond)water, d.w.z. de invloed van bijvoorbeeld stroming; 
•	 structuren: de vorm van het water (bijv. de breedte van een sloot en de vorm van een oever) 

en van het watersysteem (verbindingen tussen wateren); 
•	 stoffen: de fysische eigenschappen en de chemische samenstelling van het water; 
•	 soorten: het effect dat de soorten onderling hebben, bijvoorbeeld het effect dat waterplanten 

hebben om het voorkomen van vissen; 
•	 schonen: het effect van het onderhoud aan wateren, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

hoeveelheid oeverplanten. 
De ecologische kwaliteit wordt daarbij bepaald door de combinatie van al deze factoren tesamen 
(zie	figuur).	Dit	is	meestal	geen	simpele	opstelsom	van	individuele	effecten.	Vaak	hangt	het	effect	
van één factor af van de toestand van de andere factoren. In bepaalde situaties kan het effect van 
één factor zo dominant zijn, dat andere factoren er niet toe doen. Tenslotte is het effect van allerlei 
factoren niet lineair, maar is er een bijvoorbeeld een optimumverband.
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Figuur 2. Volgens het 6-s model is er een groot aantal factoren van invloed op de 
soortensamenstelling van planten en dieren in het water.

Effect van nutriënten
Nutriënten zijn één van de stoffen die bepalend zijn voor de ecologische kwaliteit van het 
waterleven. De invloed op de ecologie verloopt vooral via het effect van nutriënten op planten 
en algen: ze zijn namelijk één van de primair benodigde voedingsstoffen voor de groei ervan. 
Ze bepalen daarmee de hoeveelheid aan planten en algen (“meer nutriënten is meer planten 
en algen”) en de soortensamenstelling. Dit laatste komt omdat elke soort eigen optimale 
groeiomstandigheden heeft en door concurrentie tussen soorten.
De afgelopen decennia is er veel kennis verzameld over wat er gebeurd als water steeds meer 
nutriënten	ontvangt,	d.w.z.	het	effect	van	eutrofiëring.	In	grotere	wateren	als	meren	en	plassen	
blijkt de hoeveelheid algen daardoor sterk toe te nemen. Als gevolg daarvan laat het water minder 
licht door en verdwijnen ondergedoken waterplanten. Dit leidt weer tot een verandering in de 
samenstelling van de vis.
In kleine wateren zoals sloten neemt eerst de verticale groei van ondergedoken waterplanten 
toe, waardoor het water van onder tot boven dicht groeit. Vervolgens gaan de planten boven 
in de waterkolom steeds meer horizontaal uitbreiden. Dit zijn eerst bepaalde (ondergedoken) 
waterplanten, maar vervolgens al snel kroos. Net als bij de meren en plassen komt er daardoor 
minder licht in het water, waardoor daar minder planten kunnen groeien en vervolgens ook 
minder dieren kunnen leven. Deze omslag van een goede ecologische toestand naar een slechte 
ecologische toestand kan vrij snel gebeuren als de nutriëntenbelasting een bepaalde kritische 
waarde overschrijdt.
De kennis over het effect op de ecologie als water minder nutriënten gaan ontvangen is wat 
beperkter. Van meren en plassen is op basis van modellen en praktijkervaring bekend dat 
“deze	weg	terug”	naar	een	goede	toestand	niet	hetzelfde	verloopt	(zie	figuur):	de	belasting	met	
nutriënten moet veel verder worden terug gedrongen om het goed te krijgen dan de belasting 
waarbij de ecologische toestand slecht werd. Dit zogenaamde hysterese-effect komt doordat 
overige factoren zoals de visstand er voor zorgt dat de toestand slecht blijft. Voor sloten is niet 
goed bekend of dit hysterese effect ook speelt. Plotselinge veranderingen van een goede naar een 
slechte toestand en omgekeerd kunnen bij sloten ook optreden.

Voor alle wateren geldt dat het effect van nutriënten afhankelijk is van overige factoren. Bij 
‘robuuste’ wateren moet de nutriëntenbelasting hoger zijn om om te slaan van een goede toestand 
naar een slechte. 
Omgekeerd geldt waarschijnlijk ook dat bij een zelfde belasting met nutriënten de ecologie 
verbeterd kan worden door het water robuuster te maken. Ook is bekend dat het effect van 
nutriënten in water dat snel stroomt minder groot is dan in stilstaand water. Dit is het effect van de 
zogenaamde verblijftijd.
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Figuur 3. Bron: Jaarsma et al, 2008.

Maatregelen
Maatregelen werken verschillend door op de ecologische toestand. Het werkingsmechanisme van 
een maatregel hangt samen met het aspect van het watersysteem waarop de maatregel ingrijpt.

Bronmaatregelen
Bronmaatregelen grijpen in op stoffen en/of stroming en hebben effect op de stofbelasting: door 
het beperken van de wateraanvoer, het verbeteren van de aanvoerkwaliteit of het aanpakken van 
bronnen (o.a. lozingen, waterbodem) wordt de stofbelasting verlaagd.

Systeemmaatregelen
Systeemmaatregelen grijpen in op structuren en/of stroming en hebben effect op de draagkracht 
(kritische belasting) en de habitatdiversiteit: door het verbeteren van de inrichting en/of de 
hydrologie wordt de habitatdiversiteit en draagkracht (kritische belasting) van het systeem 
vergroot. Ook het aanpakken van migratiebarrières (connectiviteit) hoort hierbij, dit vergroot in 
zekere zin ook de habitatdiversiteit, zij het door verbinding met aangrenzende systemen

Interne maatregelen
Interne maatregelen grijpen in op soorten en hebben invloed op energie- en stofstromen in het 
voedselweb: door een ingreep in het voedselweb wordt het herstel bespoedigd, hierbij wordt 
vooral gedacht aan Actief Biologisch Beheer, beheersvisserij of de inzet van driehoeksmosselen.

Figuur 4. Relatie maatregelen en toestand van het water. Bron: Jaarsma et al, 2008.
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Bijlage 3 Instrumenten voor implementatie van maatregelen 

In deze bijlage wordt ingegaan op de instrumenten die ingezet (kunnen) worden om in de 
landbouw cq. landelijk gebied de waterkwaliteit te verbeteren. Het hoofdstuk is onderverdeeld 
in	milieubeleid,	innovatieregelingen,	(financiering	van)	plattelandsbeleid,	economische	en	
organisatorische instrumenten.

Milieuwetgeving en -beleid

Mestwetgeving
De wettelijke regulering voor het gebruik van meststoffen stamt uit 1984. Sinds 1991 is het 
Nederlandse mestbeleid gebaseerd op de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG). De Nitraatrichtlijn 
bevat afspraken over de toegestane nitraatconcentratie in het grond- en oppervlaktewater 
en verplicht lidstaten maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de bemestingspraktijk in 
overeenstemming is met de gewenste waterkwaliteit. Nederland heeft aangegeven dat het 
gehele grondgebied gevoelig is voor nitraatuitspoeling. Dit betekent dat Nederland codes voor 
Goede Landbouwpraktijk (CGMC) moet invoeren en actieprogramma’s moet opstellen om de 
nitraatemissies uit landbouwgronden terug te dringen. 

Momenteel is het vierde actieprogramma (AP) (2010-2013) in werking. De maatregelen 
opgenomen in het vierde AP zijn primair gericht op de Nitraatrichtlijn, maar beoogt ook het 
behalen van doelen voor de KRW, Grondwaterrichtlijn en OSPAR, en in de toekomst de 
Kaderrichtlijn Marien.

De wettelijke regels voor meststoffen zijn opgenomen in de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet, de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, het Besluit gebruik Meststoffen (BGM) en 
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het Lotv zal per 1 januari 2011 opgaan in het 
besluit Landbouwactiviteiten

Daarnaast stellen ook het stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee en melkquotumstelsel 
voor melkrundvee grenzen aan de totale productie van dierlijke mest in Nederland.

De belangrijkste maatregelen in het derde en vierde AP zijn:
•	 Het opstellen van normen voor de hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en 

kunstmest die mogen worden toegepast bij de teelt, per gewas en grondsoort. Deze normen 
worden stapsgewijs aangescherpt. Deze stapsgewijze aanpak is nodig omdat anders de 
mestmarkt teveel wordt verstoord. Voor het gebruik van de totale hoeveelheid dierlijke mest 
is een plafond ingebouwd: 170 kg N/ha of 250 kg N/ha voor derogatiebedrijven. Voor fosfaat 
moet er in 2015 (vijfde AP) gemiddeld genomen evenwichtsbemesting bereikt zijn. Daarnaast 
wordt een begin gemaakt in het differentiëren van de hoeveelheid fosfaat op basis van de 
fosfaattoestand van de bodem. Dit is nodig omdat het risico van uitspoeling van fosfaat uit 
de bodem sterk niet–lineair toeneemt naarmate er meer fosfaat in de bodem aanwezig is. 
Differentiatie naar fosfaattoestand is ook in lijn met de fosfaatbemestingsadviezen. Voor 
dierlijke	mest	wordt	daarnaast	de	stikstofwerkingscoëfficiënten	aangescherpt.	

•	 Doelmatig gebruik van meststoffen. Voorschriften voor de wijze van toediening, periode en 
tijdstip en plaatst van toediening van meststoffen. De periode van toediening is de laatste 
jaren vooral voor klei en veen sterk ingekort. Zo is het niet meer toegestaan om in het najaar 
mest uit te rijden. Dit vermindert de stikstofverliezen naar het milieu aanzienlijk. Daarnaast 
zijn de regels voor het uitrijden van mest op bevroren of met sneeuw bedekt grasland 
aangescherpt.

•	 Instellen van verplichte opslagcapaciteit van dierlijke mest. Capaciteit wordt verhoogd naar 7 
maanden per 1 januari 2012.

•	 Regels voor de afvoer van mest.
•	 Instellen teeltvrije zones en verbreding van mestvrije zones langs beken in Hoog-Nederland.
•	 Regels voor de vernietiging van grasland en teelt van vanggewassen.
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De verwachting is dat de komende jaren niet meer de hoeveelheid stikstof maar fosfaat in dierlijke 
mest beperkend wordt voor het gebruik van dierlijke mest. Een van de oplossingen is om mest 
te scheiden in stikstof- en fosfaatrijke fracties. De stikstoffracties kunnen dan op het eigen bedrijf 
worden afgezet, de overtollige fosfaatfracties buiten het bedrijf. De wens van de landbouwsector 
is daarnaast om bij vergaande scheiding de stikstoffracties te bezien als kunstmest i.p.v. 
dierlijke mest. Er hoeft dan niet meer aan het maximum van 170 kg N/ha uit dierlijke mest te 
worden voldaan. Voordeel is dat er dan geen dierlijke mest meer van de bedrijven hoeft te 
worden afgevoerd en dat minder kunstmest hoeft te worden gebruikt. Hierover zal met de EU 
onderhandeld moeten worden. Tevens zijn dan aanpassingen in de mestwetgeving nodig.
In 2010 is het Vierde Actieprogramma Nitraat ingegaan, waaronder weer een Brusselse 
derogatiebeschikking van kracht is. De aanscherping van de fosfaatnormen is in de tabellen van 
de meststoffenwet opgenomen en bedraagt globaal 10-15% in 2013 ten opzichte van 2010 (zie 
onderstaande tabel).

Fosfaatgebruiksnormen Derde AP Vierde AP Vijfde AP

in kg/ha/jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grasland

grond met hoge 
fosfaattoestend

110 100 90 90 85 85 85 80

fosfaatneutrale grond 110 100 95 95 95 95 95 90

grond met lage 
fosfaattoestand

110 100 100 100 100 100 100 100

Bouwland

grond met hoge 
fosfaattoestend

95 (85) 85 75 70 65 55 55 50

fosfaatneutrale grond 95 (85) 85 80 75 70 65 65 60

grond met lage 
fosfaattoestand

95 (85) 85 85 85 85 85 80 75

Gronden met een hoge fosfaattoestand (op basis van P-Al of Pw) staat een grotere aanscherping 
tot ca. 20-25% te wachten. Voor stikstof worden alleen de gebruiksnormen (maximale gift 
dierlijke mest) aangescherpt voor zandgronden (niet verwacht voor de klei- en veengronden tot 
en met 2013). Aangezien een verdere aanscherping op dit moment niet voor de hand ligt, is het 
realistisch om vooral te kijken naar gebruik, aanwending en toepassing van meststoffen in relatie 
tot waterkwaliteit.

Op basis van de meststoffenwet kunnen stikstof- en fosfaatgebruiksnormen verder worden 
aangescherpt, indien de nitraatdoelstelling van 50 mg/l dreigt te worden overschreden 
of	een	betekenisvolle	bijdrage	aan	de	eutrofiëring	mag	worden	verwacht	(artikel	10	en	11	
Meststoffenwet). Het is dus ook mogelijk om de normen gebiedsgericht aan te scherpen. In 
het huidige actieprogramma wordt van deze mogelijkheid geen gebruikt gemaakt. Wat betreft 
fosfaat zal in de toekomst het beleid zich naar verwachting meer richten op fosfaatlekkende 
gronden in plaats van alle gronden met een hoge fosfaattoestand. Momenteel is er echter nog 
geen methodiek voor handen om fosfaatlekkende gronden aan te wijzen. Dus ook in de huidige 
meststoffenwet is maatwerk mogelijk.
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Grondwaterrichtlijn
In 2015 moet Nederland in het kader van de Grondwaterrichtlijn voldoen aan de nitraatnorm van 
50 mg/L. 

Kaderrichtlijn Water
Ten aanzien van nutriëntenemissies uit de landbouw is het generieke mestbeleid leidend. 
Het generiek mestbeleid is als basismaatregel opgenomen in de eerste generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. Aanvullende landbouwmaatregelen zijn op vrijwillige basis. Het 
onderbrengen van landbouwmaatregelen onder de KRW is aan discussie onderhevig. Op 
antwoord op de motie Van der Vlies (motie 27625 nr. 92) heeft de staatssecretaris van VenW 
toegezegd dat van de landbouw geen extra generieke maatregelen voor het terugdringen van 
eutrofiering	worden	gevraagd	bovenop	de	nitraatactieprogramma’s.	Wel	houdt	zij	nadrukkelijk	de	
mogelijkheid	open	om	gebiedsgericht,	wegens	specifieke	problemen,	maatregelen	te	nemen.	Het	
onmogelijk maken van deze maatregelen is volgens haar ook in strijd met de KRW.

Op antwoord op de motie van Snijder-Hazelhoff (motie 28385 nr. 123), waarin de vraag gesteld 
wordt of de Nitraatrichtlijn niet afgeschaft kan worden en vervangen kan worden door maatregelen 
in de SGBP’en, worden momenteel de mogelijkheden onderzocht van mestbeleid gericht op 
meerdere nitraatactieprogramma’s en/of benoeming van kwetsbare gebieden. De Minister 
van LNV heeft hierbij benadrukt dat ook de Nitraatrichtlijn differentiatie mogelijk maakt (zie 
Mestwetgeving).

Duurzaam fosfaatgebruik
In de kennisagenda ‘Schaarste en Transitie’ heeft het kabinet (Kamerstuk 28385 nr. 158) 
fosfaatschaarste	geïdentificeerd	als	een	prioritair	thema.	Het	gaat	daarbij	om	een	integrale	en	
multidisciplinaire benadering van geopolitieke aspecten tot recycling. Nationaal zet Nederland 
momenteel in op het sluiten van mestkringlopen. Daarnaast wordt ingezet op het terugwinnen van 
fosfaat uit afval- en reststromen. Ook op EU niveau wordt gekeken in hoeverre fosfaat doelmatiger 
kan worden gebruikt. De EU heeft in het najaar van 2009 een tender uitgezet om de mogelijkheden 
om fosfaat te recycling. 

Onder andere Plant Research International (PRI-WUR) gaat dit onderzoek uitvoeren.
Het ligt dan ook in de verwachting dat wet- en regelgeving omtrent het gebruik van fosfaat in de 
toekomst worden aangepast. Meer informatie over fosfaatschaarste is te vinden in Udo de Haes et 
al. (2009).

Stimulering van innovaties

De overheid zit in op twee sporen: enerzijds het ontwikkelen en op grote schaal implementeren 
van innovaties en anderzijds het verspreiden van innovaties in de landbouwsector. De Minister 
van LNV geeft aan dat voor de akker- en tuinbouw wordt ingezet op het verbeteren van de timing 
en wijze van toediening van meststoffen, optimalisatie van de teelt van vanggewassen, uittesten 
van drainage- en recyclesystemen en de technische en economische haalbaarheid van het op 
niet-grondgebonden	wijze	telen	van	gewassen	met	een	inefficiënte	stikstofopname:	‘teelt	uit	de	
grond’. Voor de veehouderij zijn innovaties op het gebied van bijvoorbeeld voermaatregelen en de 
bewerking en verwerking van mest van belang.

Vanuit LNV worden de lopende projecten ‘Telen met toekomst’ en ‘Koeien en Kansen’ 
gefinancierd.	Daarnaast	is	een	project	mestinnovaties	opgezet.	Het	gaat	daarbij	om	
mestscheiding, energie uit mest en fosfaatterugwinning. Ook wordt geïnvesteerd in een pilot om te 
bezien of uit dierlijke mest een kunstmestvervanger is te maken. Daarnaast wordt door het Rijk in 
het kader van het Innovatieprogramma KRW landbouwprojecten tot nu toe voor een totaal bedrag 
van	circa	10	miljoen	euro	gefinancierd.	

Ook door het landbouwbedrijfsleven worden innovaties ontwikkeld. Voorbeeld is het ‘Masterplan 
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Mineralen’ van het Productschap Akkerbouw, LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond, de verschillende KRW – pilots en de Visie Varkenshouderij 2020. 

De verspreiding van innovaties wil het kabinet stimuleren door het gericht inzetten van subsidies 
voor kennisverspreiding en demonstratie en door het ondersteunen van ondernemers die zelf 
innovaties ontwikkelen.

Landbouw- en plattelandsbeleid

Vrijwillige	maatregelen	in	het	landelijke	gebied	worden	grotendeels	gefinancierd	uit	de	budgetten	
voor plattelandsontwikkeling. De Rijksbudgetten zijn ondergebracht in het ILG en de EU budgetten 
worden via het POP gealloceerd. 

Investeringsbudget landelijk gebied (ILG)
Sinds 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van kracht. Provincies 
beschikken van 2007 tot 2013 over 3,2 miljard euro van de Rijksbegroting en 450 miljoen euro 
aanvullende Rijksmiddelen, waaronder Europese fondsen. De Rijksdoelen zijn neergelegd in 
het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (2007-2013) en dienen als basis voor de 
bestuursovereenkomsten met de provincies. In deze overeenkomsten is ook vastgelegd dat 
de	provincies	een	maximale	inspanningsplicht	hebben	om	te	zorgen	voor	co-financiering,	
bijvoorbeeld	van	Europese	fondsen.	De	co-financiering	voor	projecten	uit	de	EU	kaderverordening	
plattelandsontwikkeling (POP) verlopen via het Rijk (zie GLB). Hoe de presentaties worden 
geleverd is een zaak van de provincies. Provincies maken hiervoor een provinciaal Meerjarenplan 
(pMJP) in overleg met gemeenten en waterschappen. In 2010 is er een midterm review van het 
ILG.

Het ILG zou een einde moeten maken aan de versnippering en verkokering van rijksdoelen. Het 
zou daarom gemakkelijker moeten worden om plannen uit te voeren die tegelijkertijd zorgen voor 
een betere waterhuishouding, meer natuur, een schoner milieu, aantrekkelijker recreatie en een 
gezonde agrarische sector. Integrale gebiedsbenadering zou voorop moeten staan. 

In de bestuurovereenkomsten worden ILG-gelden nog steeds per thema – natuur, landbouw, 
recreatie, landschap, bodem, water, sociaal-economische vitaliteit en reconstructie van 
zandgronden – gealloceerd. Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de EHS, inclusief 
programma Beheer. Het is aan de provincies om deze thema’s slim te combineren. Binnen een 
aantal thema’s is het wel mogelijk direct of indirect bij te dragen aan verminderde emissies 
vanuit de landbouw: het thema (veelzijdige) natuur richt zich ook op het verbeteren van de 
milieucondities in natuurgebieden. Het thema water richt zich op het op het op orde brengen van 
de veiligheid, watertekort, wateroverschot en waterkwaliteit. Het thema landbouw richt zich onder 
andere op de omschakeling naar biologische landbouw en herstructurering van de glastuinbouw.

De thema’s bodem en water zijn interessant om de doelstellingen voor de KRW te behalen. Echter 
beide thema’s worden nog onvoldoende meegenomen in de meerjarenplannen. Voor water is 
momenteel alleen geld voor verdrogingsbestrijding en sanering van waterbodems opgenomen. 
Naar verwachting zullen In de toekomst meer watergelden uit Rijksmiddelen worden toegevoegd 
aan ILG, met name om de doelen voor WB21 en KRW te halen. Het thema water biedt grote 
kansen om mee te koppelen aan andere doelen in het landelijk gebied. Meest logische is dat 
nadere afspraken worden gemaakt in het midterm review in 2010. Meer informatie op www.
vitaalplatteland.nu.
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Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Het GLB-budget bedraagt voor Nederland ruim 1,2 miljard euro en wordt via twee pijlers verdeeld. 

Pijler I: directe inkomens ondersteuning en markt- 
en prijsbeleid 

Pijler II: Plattelandsontwikkeling

•	 € 800 miljoen jaarlijks directe 
inkomensondersteuning van agrariërs in 2008.

•	 € 215 miljoen jaarlijks voor markt- en 
prijsbeleid in 2008

•	 uitbetaling inkomens ondersteuning 
is afhankelijk van nalevering van o.a. 
milieurandvoorwaarden (codes voor goede 
landbouwpraktijk en milieupraktijk).

•	 € 70 miljoen via 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) dat 
elk lidstaat moet opstellen

•	 nationale POP is gebaseerd op de provinciale 
POP’s

•	 50	tot	75%	medefinanciering	met	Europees	
geld mogelijk

•	 POP biedt mogelijkheden tot ondersteuning 
van watermaatregelen

Pijler 1: Directe inkomstensteun 
Binnen Pijler 1 wordt het markt- en prijsbeleid afgebouwd. Binnen de categorie 
inkomensondersteuning	is	ruimte	gemaakt	voor	‘specifieke’	steunmaatregelen	(artikel	68	voorheen	
69 van verordening 73/2009 inzake rechtstreekse steunverlening) voor maximaal 10% van het 
budget. Het gaat om maatregelen ter verbetering van het milieu of voor het verbeteren van de 
kwaliteit van landbouwproducten. Hieronder vallen in principe ook maatregelen om aan de KRW te 
voldoen.	Voor	deze	‘specifieke’	maatregelen	mogen	ook	ongebruikte	gelden	worden	gebruikt.	De	
verwachting is dat dit ca. 22 miljoen per jaar is. 

Doel steunmaatregel Relevantie voor water

•	 kwaliteitslandbouw (maximaal 3,5%) onder 
andere via milieumaatregelen

•	 realisatie KRW doelen

•	 steun voor productie zuivel, rund-, schapen- 
en geitenvlees in economisch ecologisch 
kwetsbare gebieden of economisch kwetsbare 
bedrijven (maximaal 3,5%)

•	 idem KRW doelen
•	 ook van betekenis voor veehouderij in het 

groene hart of andere veenweidegebied

•	 maatregelen	die	specifieke	nadelen	voor	
boeren opheffen

•	 ook van betekenis voor veehouderij in groene 
hart of andere veenweidegebied

•	 ook mogelijkheden voor landbouw die onder 
druk van verzilting komt te staan

•	 geld voor vaarboeren

Als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit maakt Nederland slechts indirect gebruik van 
artikel 68, namelijk door te investeringen in dier- en milieuvriendelijke stallen en vaarvergoedingen. 
Artikel 68 lijkt met name interessant voor het veenweidegebied. 

Pijler 2: Plattelandsontwikkeling (POP)
Het Nederlandse POP voor de periode 2007-2013 (POP2) ging op 1 januari 2007 van start op 
basis van de Kaderverordening (nr. 1698/20050) voor het Europees plattelandsbeleid. In het 
kader van POP2 is een Nationaal Plattelandsnetwerk ingesteld. Dit netwerk moet kansen op het 
platteland gaan benutten door mensen bijeen te brengen van organisaties en overheidsdiensten 
die bij plattelandsontwikkeling zijn betrokken. Naast POP zijn er andere EU regelingen, zoals het 
Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling, Interreg, en Life+.
De doelstellingen zijn opgebouwd uit assen:
As 1: versterken van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector;
As 2: verbetering van het milieu en het platteland; 
As	3:	verbetering	van	leefkwaliteit	op	het	platteland	en	diversificatie	van	de	plattelandseconomie;
As 4: uitvoering van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).
Per	as	zijn	de	doelstellingen	opgenomen	in	maatregelenfiches.	
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As 2 is voor de KRW het meest interessant. Onder As 2 vallen onder andere betalingen in 
gebieden met handicaps, zoals het veenweidegebied, Natura-2000 betalingen en betalingen 
in verband met de KRW (artikel 36). Dit laatste is verder uitgewerkt in artikel 38. Het is daarbij 
mogelijk om landbouwers te compenseren voor gemaakte kosten voor de KRW. Nederland heeft 
artikel 38 niet geactiveerd, omdat nog niet duidelijk is of extra maatregelen nodig zijn. Dat is onze 
(NL) eigen keuze, en de keuze voor 2010 zal deel uitmaken van de resultaten van de Midterm 
review. 

Na de health check in 2008 wordt het budget voor POP2 stapsgewijs verhoogd met budget uit 
pijler 1: 2% in 2009 tot 5% in 2012 uit pijler 1 (modulatie). Directe inkomstensteun wordt dus 
afgebouwd.	De	nationale	co-financiering	voor	deze	extra	5%	wordt	verlaagd	van	50	naar	25%.	
Het gaat daarbij om de volgende thema’s:
•	 Biodiversiteit
•	 Waterbeheer
•	 Klimaat
•	 Hernieuwbare energie
•	 Innovatie op het gebied van bovengenoemde punten
•	 Herstructurering van de melkveehouderij

De extra modulatiegelden worden de komende jaren (t/m 2013) als volgt ingevuld: 
Akkerrandenbeheer (ca. 30 miljoen), maatregelen gericht op de waterkwaliteit en het beheer van 
de waterkwantiteit (ca. 20 miljoen), maatregelen gericht op het verhogen van de milieukwaliteit 
en een verdere reductie van milieuverliezen uit de landbouw (ca. 40 miljoen), innovatie van de 
landbouw (ca. 25 miljoen), landbouwgebonden productie van duurzame energie (ca. 10 miljoen) 
en een vergoeding voor landbouwers in maatschappelijk waardevolle gebieden (ca. 10 miljoen). 
Vanwege	de	economische	crisis	is	het	de	vraag	of	Nederland	de	co-financieringsgelden	bij	elkaar	
kan brengen.

Het kabinet Balkenende IV heeft in de kabinetsvisie ‘Houtskoolschets Europees landbouwbeleid 
2020’ aangegeven hoe het de besteding van de Europese landbouwgelden na 2013 ziet. 
Relevant in deze context is het voornemen om de directe ondersteuning van de land- en tuinbouw 
op termijn om te bouwen naar een systeem van marktgerichte beloningen aan landbouwers voor 
zichtbare realisatie en instandhouding van gewenste maatschappelijke waarden door: 
1. actief zekerstellen van een basiskwaliteit in maatschappelijke waardevolle gebieden en/of 
2. actieve prestaties te leveren die uitstijgen boven die welke van iedere ondernemen wordt 

verlangd (‘bovenwettelijk’), onder andere op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn 
en ondersteuning van groene en blauwe diensten. 

De nieuwe doelen worden bediend vanuit een Europees landbouw- en plattelandsfonds, waarmee 
het onderscheid tussen de huidige pijlers van het GLB niet meer relevant is.

Overweging van het kabinet Balkenende IV om boeren te belonen voor diensten is het feit dat de 
maatschappelijke kosten van de milieueffecten van de landbouw niet worden doorberekend in de 
prijzen van landbouwproducten (de vervuiler betaalt niet of onvoldoende). Het ontbreekt dus aan 
een functionerende markt. Daarnaast is het onbillijk om de kosten voor klimaatadaptatie volledig 
op de landbouw af te wentelen. 
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Door dit kabinet wordt aangesloten bij het SER-advies. In dit advies wordt onderscheid gemaakt 
tussen vier groepen bedrijven binnen de grondgebonden landbouw. Zie onderstaand schema:

Gebieden met beperkingen? 
(natuurlijk of bestuurlijk)

nee ja

A
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nee 1.
Bedrijven die 
procuceren in 
gebieden zonder 
beperkingen en alleen 
‘voedsel’ produceren

2.
Bedrijven die 
produceren in 
gebieden met 
beperkingen en alleen 
‘voedsel’ produceren

ja 3. 
Bedrijven die 
produceren in 
gebieden zonder 
beperkingen en 
ook andere (groen/
blauwe) diensten 
aanbieden

4.
Bedrijven die 
produceren in 
gebieden et 
beperkingen en ook 
andere (groen/blauwe 
diensten aanbieden

Economische instrumenten

Fiscale regelingen
De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke machines. Op de milieulijst 2009 van de 
VAMIL en MIA staan onder andere precisiebemestingssystemen en mestverwerkingsinstallaties.

Financiering uit publieke middelen
Momenteel	worden	de	meeste	bovenwettelijke	landbouwmaatregelen	gefinancierd	uit	het	ILG,	
POP en waterschappen. 

Andere financieringsconstructies
Andere	mogelijke	financieringsconstructies,	(LEI,	ongepubliceerd):
•	 Bestemmingsheffing.	Een	bestemmingsheffing	is	een	heffing	die	niet	in	de	algemene	middelen	

terugvloeit,	maar	waarmee	een	specifieke	overheidsopgave	wordt	gefinancierd.
•	 Fondsvorming. Fondsen bestaan vaak uit een mengeling van publiek en privaatgeld. 

Gebiedsfondsen waarborgen wellicht een hogere continuïteit van maatregelen dan subsidies 
van overheden alleen. Momenteel is het Rijk geen voorstander om geld over te hevelen van 
het ILG naar bijvoorbeeld gebiedsfondsen.

•	 Groen	beleggen.	Vragers	van	watergerelateerde	diensten	zijn	bereid	om	minder	financieel	
rendement te accepteren in ruil voor een beter ecosysteem.

•	 Adoptie. Houdt in dat een waterdienst die bedreigd wordt, door een private partij wordt 
geadopteerd. 

•	 Certificering.	Is	een	privaat	mechanisme.	Bij	certificering	wordt	aan	producten	waarvan	het	
ecosysteem	op	een	duurzame	wijze	wordt	beheerd	een	certificaat	verleend.	De	consument	
betaalt dan mee aan een betere waterkwaliteit.

•	 Compensatieregeling. Bij een compensatieregeling moet het consumeren of beschadigen 
van	het	waterecosysteem	worden	gecompenseerd.	Het	gaat	hierbij	niet	om	financiële	
vergoedingen, maar uit de verplichting waterecosystemen elders te creëren of te beschermen.
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Vergoedingen
Belangrijke aspecten zijn: voor welke maatregel/dienst wordt betaald, wat is de vergoeding en hoe 
komt die tot stand en wat is de looptijd van overeenkomsten?

Vergoedingen kunnen gegeven worden voor de waardevermindering van de grond, voor beheer 
of voor milieuvriendelijke investeringen. Bij investeringsprogramma’s en stimuleringsprogramma’s 
gaat	het	vaak	om	eenmalige	vergoedingen.	In	Nederland	gaat	het	daarbij	vaak	om	fiscale	
regelingen, zoals VAMIL en MIA. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, of andere 
maatregelen waarbij landbouwgrond uit de productie wordt genomen, vindt meestal een 
eenmalige betaling plaats voor de grond die uit de productie is genomen. De meeste 
beheerovereenkomsten kennen een regelmatige betaling.

De vergoedingen die boeren krijgen voor het uitvoeren van blauwgroene diensten zijn onderhevig 
aan goedkeuring door de EU, de zogenaamde staatssteuntoets. Deze toetst is gebaseerd op 
WTO afspraken. De vergoedingsgrondslag is gebaseerd op inkomstenderving en extra kosten. 
De goedgekeurde maatregelen zijn opgenomen in de catalogus Groenblauwe diensten. Het is 
jaarlijks mogelijk om de catalogus aan te vullen met nieuwe maatregelen. In deze catalogus staat 
per dienst beschreven welke vergoedingen (waardederving grond, inkomstenverlies, inrichting- 
en beheervergoedingen) er gegeven mogen worden. Maximaal mag 20% boven de werkelijk 
gemaakte kosten worden uitgekeerd. De beheersovereenkomsten hebben in principe een looptijd 
van 5 tot 7 jaar. Hiervan mag worden afgeweken. Voor aanleg van irreversibele maatregelen, zoals 
wetlands of waterbergingsoevers, worden vaak overeenkomsten afgesloten van 20 jaar of meer.

De Nederlandse inzet is om het in de toekomst ook mogelijk te maken dat wordt betaald voor 
maatschappelijke diensten, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit is een wezenlijk andere 
benadering dan het compenseren voor gederfde inkomsten. 

Concurrentiemechanismen 
Het gaat hierom afstemming tussen vraag en aanbod (LEI, ongepubliceerd). Voorbeelden zijn:
•	 Aanbesteding op basis van inspanning- of resultaatverplichting. Hierbij worden meerdere 

partijen uitgenodigd om een ecosysteemdienst te verrichten. De goedkoopste aanbieder wint. 
•	 Veiling van ecosysteemdiensten. Hierbij is vaak geen direct verband tussen de kosten en 

baten van de dienst.

Handelsmechanismen
In geval van handelsmechanismen wordt een markt gecreëerd (LEI, ongepubliceerd):
•	 Waterbanken. Waterbanken zijn banken waar waterrechten kunnen worden gekocht of 

verkocht. In dit geval zou het dan gaan om vervuilingsrechten. Deze rechten kunnen onderling 
worden verhandeld. Dergelijke banken werken alleen als er schaarste is. Anderzijds kan het 
systeem er ook voor zorgen voor positieve prikkels.

•	 Verhandelbare emissierechten. Anders dan bij waterbanken kan vrij worden gehandeld tussen 
vragers en aanbieders van emissierechten.

In Nederland wordt meestal gebruikgemaakt van een vergoedingenstelsel. Er loopt momenteel 
wel een proef in het Langbroekerweteringgebied met tendering. Handelsmechanismen (introductie 
marktwerking) kunnen interessant zijn. Een voorwaarde is dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn 
afgestemd. Handelsmechanismen zijn ook interessant, omdat er een positieve prijsprikkel is om 
een milieuvriendelijker bedrijfsvoering te voeren, immers de eigen rechten worden dan niet volledig 
gebruikt, en kunnen worden doorverkocht aan anderen. Bij het betalen voor diensten conform de 
catalogus groenblauwe diensten is dit niet het geval. Dit raakt ook aan de discussie over doel- en 
middelvoorschriften. 
Het opstellen van doelvoorschriften zal het innovatieve vermogen van de landbouwsector eerder 
prikkelen dan dat van middelvoorschriften (zie organisatorische instrumenten).

Organisatorische instrumenten
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Er	zijn	verschillende	organisatievormen	denkbaar	om	tot	implementatie	van	gebiedsspecifieke	
landbouwmaatregelen te komen. Initiatiefnemers zijn meestal de waterschappen of agrariërs. In 
het laatste geval zijn het vaak de agrarische natuurverenigingen die het initiatief nemen. 

In alle gevallen staat het verkrijgen van draagvlak in de landbouwsector centraal. Voor het 
verkrijgen van draagvlak is het in een vroeg stadium betrekken van agrariërs bij het ontwikkelen 
van maatregelen van groot belang. Voor agrariërs is daarnaast een goede beloning voor diensten 
en continuïteit van regelingen van belang. In veel gevallen zijn voor agrariërs naast een goede 
beloning, ook het verbeteren van het milieu en het imago van de landbouwsector belangrijke 
overwegingen om aan projecten mee te doen.

Ter illustratie worden hier drie organisatievormen beschreven:

Zelfsturing
De leden van de Vereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden’, grotendeels melkveehouders, willen 
graag zelf sturen op milieudoelen in de Noordelijke Friese Wouden. Hierbij willen ze collectief 
op milieudoelstellingen worden afgerekend in plaats van individueel te moeten voldoen aan 
generieke middelvoorschriften. Twee zaken zijn belangrijk: er moeten heldere doelen worden 
gesteld en er moet een goed monitoringsysteem worden geïnstalleerd. In 2005 is voor 10 jaar 
een intentieverklaring aangegaan, mede ondertekend door de ministeries van LNV en VROM om 
onder andere na te gaan of in de pilot Noordelijke Friese Wouden zelfsturing tot de mogelijkheden 
behoort. Hierbij staat het sluiten van kringlopen centraal. Mogelijke voordelen zijn verminderde 
regeldruk, meer eigen verantwoordelijkheid, meer sociale cohesie, maatwerk en een effectievere 
realisatie van maatschappelijke doelen. Zelfsturing heeft als valkuilen: grensoverschrijding van 
bestaande	organisaties,	er	is	specifieke	gebiedskennis	nodig,	de	communicatie	moet	goed	zijn	en	
partijen moeten elkaar kunnen vertrouwen (Wim de Vries e.a., 2008).

Gebiedscommissie
In het rapport van het NAJK en CLM over groenblauwe diensten (2008) wordt voorgesteld om een 
gebiedscommissie in te stellen die in een gebiedsvisie vastlegt hoe gebiedskwaliteit eruit ziet. In 
de gebiedscommissie zijn alle partijen vertegenwoordigd. De gebiedscommissie zorgt ook voor 
een uitvoeringsprogramma. In elk gebied functioneert een gebiedscoördinator als intermediair 
tussen boer en overheid. Agrariërs zijn georganiseerd in Agrarische natuurverenigingen (ANV). De 
voorzitter van de ANV is lid van de gebiedscommissie. De gebiedscoördinator onderhoudt contact 
met de ANV. De ANV sluit contracten met agrariërs af. Boeren kunnen individuele of collectieve 
contracten afsluiten op basis van een keuze menu en een puntenstelsel.

Verbeteren operationeel waterkwaliteitsbeheer Waterschappen
In dit voorstel (UvW en Duo advies) wordt voorgesteld om Waterschappen meer regie te 
geven over initiatieven in het landelijk gebied. Het gaat daarbij om het optimaliseren van 
taken en bevoegdheden van de waterschappen. Voor het waterkwaliteitsbeheer hebben de 
waterschappen nu niet het geschikte instrumentarium. Als redeneerlijn wordt de organisatie 
van het waterkwantiteitsbeheer en dijkbeheer verder uitgewerkt. Het doel is om via gericht 
overheidshandelen samen met agrariërs te gaan werken aan een verbeterde waterkwaliteit en 
integraal waterbeheer. 
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Bijlage 4 RBO besluit over beleidsadvies voor stikstof en fosfaat

RBO Rijn-West (december 2008)
 

Onderwerp: Concretisering beleidsadvies RBO Rijn-West voor het bereiken van de KRW-
doelen voor stikstof en fosfaat (N en P).
 

Beslispunt RBO

Instemmen met (en uitdragen van) de lijn uit de concretere uitwerking voor het NWP van de drie 
parallelle sporen, die het RBO in haar Adviesnota Schoon Water (blz. 18/19) voorstelt voor de 
reductie N en P niveaus via de diffuse belasting.

Aanleiding 
Bij de bespreking van de regionale inbreng voor het Nationale Waterplan (NWP) op 9 september 
heeft de projectgroep NWP verzocht om het voorbeeld van de concrete uitwerking van het 
beleidsadvies van Rijn-West voor de diffuse belasting van N en P op schrift te stellen; inclusief een 
overzicht van de overige stofroutes en hoe daarmee is omgegaan.
Het betreft hier o.a. een uitwerking van de drie parallelle sporen die het RBO in haar Adviesnota 
Schoon Water (blz. 18/19) voorstelt tav de problematiek rondom de KRW-doelen en de N en P 
niveaus in het oppervlaktewater. Zie bij de uitwerking hieronder de route bemesting bij punt 4.
Vanaf 17 september komt het 1e bestuurlijk concept van het NWP beschikbaar en kan een 
bestuurlijke reactie worden ingebracht.

De kern van onderstaande uitwerking is inmiddels door ontvangen de projectgroep NWP.

Uitwerking
Voor N en P zijn naast de puntbronnen 5 stofroutes te onderscheiden (Adviesnota Rijn-West; 
blz. 80). Deze routes zijn verschillend en leiden per route tot doelverlaging of emissie reductie. 
Hieronder een overzicht van de routes en de plaats in het proces.

1) N/P rijke kwel
Hydro-morfologische ingrepen hebben geleid tot peilverschillen tussen watersystemen met 
wegzijging en kwel als gevolg.
Nutriëntrijke kwel vanuit de diepere ondergrond die hierbij kan voorkomen, is verwerkt bij het 
criterium onomkeerbaarheid. Nutriëntrijke kwel leidt daarmee tot verlaging van het KRW doel.

2) Mineralisatie (veenweide gebieden)
Mineralisatie die optreedt ten gevolge van drooglegging kan emissies van nutriënten veroorzaken. 
Deze drooglegging middels het peilbeheer vindt plaats ten behoeve van toegekende functies en 
is	dan	ook	verwerkt	bij	het	criterium	significante	schade.	Nutriënten	emissie	als	gevolg	van	de	
toegekende functie leidt tot verlaging van het KRW doel. 

3) Historische belasting
Bemesting uit het verleden heeft gezorgd voor het opladen van de bodem en verontreiniging van 
het grondwater. De verblijftijd van het grondwater is lang, waardoor deze emissies geleidelijk 
zullen vrijkomen. Het oppervlaktewater zal hierdoor langdurig worden belast.  
Voor het oplossen van de bemesting uit het verleden geldt faseren als belangrijkste 
beleidsuitgangspunt. Voor een vlak land als Nederland kan daar tientallen jaren mee gemoeid 
zijn (EU vertegenwoordiger steunt deze interpretatie). De nutriëntenemissie veroorzaakt door 
de historische belasting leidt dan ook tot langdurig uitstel van het KRW doelbereik voor 
oppervlaktewater.
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4) Bemesting (drie parallelle sporen).

A) Reductie van emissies. Het niveau van de huidige bemesting is zodanig dat niet alle 
nutriënten door de teeltgewassen worden opgenomen. Emissies ten gevolge van de 
mestgift zijn emissies waar een vervuiler voor verantwoordelijk is. Voor het reduceren van 
deze emissies is er een beleidsformulering nodig, waarbij de “onvermijdbare” verliezen tot 
nihil worden teruggebracht. Hierbij gaat het enerzijds om het reduceren van de mestgift 
tot aanvaardbare niveaus en anderzijds om het voorkomen van de snelle uit- en afspoeling 
ten gevolge van klimatologische omstandigheden (vergroten mestopslag en uitrijden 
afhankelijk weersomstandigheden; H20/17-2008 blz. 23). Extra inzet op mestverwerking. 
Het vierde nitraat actie programma is een mogelijk beleidsinstrument.

B) Mitigerende maatregelen. Naast het reduceren van de emissies kan ook de inzet van 
mitigerende maatregelen worden overwogen (o.a. in de waterhuishouding, bijvoorbeeld 
aanleg zuiveringsmoerassen). Dit voorstel is gedaan op basis van de uitkomsten van de 
ex ante evaluatie van het NMP en de verwachte resultaten uit het innovatie programma. 
Voor	de	financiering	van	de	mitigerende	maatregelen	moeten	nader	afspraken	worden	
gemaakt, waarbij de vervuiler mee betaalt. Aangezien de locatie van de mitigerende 
maatregelen kan verschillen en niet per perceel hoeft plaats te vinden is het bijeen 
brengen	van	de	financiële	middelen	vanuit	de	sector	een	probleem.	Bij	de	financiering	
kan	echter	wel	de	inzet	van	EU	middelen	–	als	cofinanciering	-	worden	benut	(o.a.	10%	
uit 1e pijler GLB) waardoor de vervuiler indirect mee betaalt. Zo blijven de KRW principes 
“polluter	pays	en	level	playing	field”	van	kracht.	Voor	een	deel	zal	ook	de	gebruiker	of	
belanghebbenden gevraagd worden om mee te betalen. Een bijdrage van de overheden 
(rijk, provincie, waterschappen en gemeenten) is hiervoor een mogelijkheid. Voor 
mitigerende maatregelen zal vaak grondverwerving noodzakelijk zijn. Het vertrouwen op 
vrijwillige medewerking voor mitigerende maatregelen kan een te zwakke basis zijn voor 
de uitvoering. Dit is relevant in het kader van de EU resultaatverplichting en daarmee een 
aandachtspunt voor formuleren van beleid in het NWP.

C) Functiewijziging en -combinatie benutten bij het realiseren van ruimtelijke oplossingen, 
bijvoorbeeld door te verkennen of met de beschikbare ruimte de aanleg van 
buffergebieden mogelijk is rondom gebieden waar ondanks een aanpak van de diffuse 
bronnen en de directe lozingen milieudoelstellingen niet worden gehaald.  
 

De mogelijkheden hiertoe lijken aanwezig vanwege de grootschalige transformaties in de 
ruimtelijke inrichting die al zijn aangekondigd voor natuurontwikkeling en de aanleg van de 
EHS. Daarnaast kan ruimte voor transformatie ontstaan wanneer smalle bufferstroken per 
perceel worden samengevoegd tot brede zones of linten tussen gebieden met een te hoge 
nutriënten belasting en kwetsbare waterlichamen. Het initiatief voor creatieve ruimtelijke 
oplossingen	voor	specifieke	gebieden	ligt	bij	de	provincies	als	ruimtelijk	regisseur.

5) Aanvoer van nutriënten van elders.
Voor aanvoer via oppervlaktewater gelden nationaal en internationaal de afspraken over de 
afwenteling. Deze afspraken worden in overleg tussen de betrokken partijen toegepast. Voor 
aanvoer via de lucht is rijksbeleid het aangewezen instrumentarium. 

Context en belangen

Reductie van de emissies wordt door alle partijen onderschreven. Een punt van discussie is in 
hoeverre de “onvermijdbare” verliezen die tot een belasting van het oppervlaktewater leiden tot 
nihil zijn terug te brengen. Daarnaast is er discussie over de kosteneffectiviteit van de maatregelen 
om de snelle uit – en afspoeling te beperken. De besluitvorming hierover vindt plaats bij het 
opstellen van het 4e nitraat actie programma. De belangen tegenstellingen vertonen een klassiek 
patroon.
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Mitigerende maatregelen worden	inhoudelijk	door	alle	partijen	breed	gesteund.	De	financiering	
staat echter nog volop ter discussie. De bredere inzet van de EU middelen is door de RBO 
voorzitters in het LBOR geagendeerd. Een formele reactie is nog niet gegeven. Wel is bekend dat 
LNV tegenstander is van de bredere inzet van de EU middelen. V&W houdt zich op dit punt op de 
vlakte en valt LNV niet af. Standpunt van VROM is niet bekend. 
Overigens zijn de EU middelen substantieel en in principe al jaren beschikbaar. Het kabinet heeft 
er in het verleden voor gekozen om de beschikbare EU middelen voor een bredere inzet in de 
landbouwsector te besteden.

Functiewijziging en –combinatie is een veelbelovende aanpak om het doelbereik te vergroten 
en kent geen principiële tegenstanders. Als beleidsinstrument moet deze aanpak nog nader 
ontwikkeld worden. Een discussiepunt is hoe het beleid hiervoor moet worden geformuleerd, 
zodat organisatorische en praktische knelpunten kunnen worden voorkomen. Provincies staan 
positief tegenover deze aanpak en stimuleren gebiedspartijen om met voorstellen te komen.

De partners in Rijn-West zijn bereid actief bij te dragen aan een samenhangende effectieve 
aanpak, waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt door de eigen mogelijkheden te 
benutten (blz. 15 Adviesnota).

NB. Voor de puntbronnen zoals awzi’s is het beleid in de decembernota 2006 geformuleerd.
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Bijlage 5 Deelnemers werkgroep Nutriënten en werksessies

Werkgroep Nutriënten (samenstelling vanaf juli 2009)

Naam Organisatie

Wim Twisk Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard

Ruud Stam Ministerie LNV

Olga Clevering Ministerie V&W/Waterdienst

Aafke Krol Hoogheemraadschap van Rijnland

Kees van Rooijen LTO Noord

José van Miltenburg Veelzijdig Boerenland

Nicolaas van Everdingen Watermaatwerk

Wiebren van Stralen LTO Noord

Teun Spek Provincie Gelderland

Els Lenting Gemeente Zaanstad

Rolf Koops Rolf Advies & Coaching (voorzitter)

Rienk Schaafsma Waaloord (secretaris)

Deelnemers overleg RBO Ambassadeurs en LTO Noord

Naam Organisatie

Hans Schouffoer Hoogheemraad van Rijnland (voorzitter)

Joop Binnekamp Gedeputeerde Provincie Utrecht

Arie van Doorn Wethouder Gemeente Geldermalsen

Henk Veldhuizen Bestuurslid LTO Noord

Jan Bikker Bestuurslid LTO Noord

Rolf Koops Rolf Advies & Coaching (voorzitter werkgroep)

Rienk Schaafsma Waaloord (secretaris werkgroep)

Kees van Rooijen LTO Noord (lid werkgroep)

Sessie Veenweide – oktober 2009

Naam Organisatie

Rob Hendriks Alterra – WUR

Patrick Bogaard Alterra – WUR

Theo Vogelzang LEI – WUR

Jan Bikker LTO Noord
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Nico de Rooij Milieufederatie Zuid-Holland

Jora Tolman Hoogheemraadschap	van	Delfland

Gé v.d. Eertwegh Waterschap Rivierenland

Ben Eenkhoorn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nicko Straathof Vereniging Natuurmonumenten 

Marinus de Vries Weidehof Krimpenerwaard

Hella Pomarius Waterschap Rivierenland

+ deelnemers werkgroep

Sessie Diepe droogmakerijen/polders – december 2009

Naam Organisatie

Erwin van Boekel Alterra – WUR

Gert van Ee Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Harm Gerrits Hoogheemraadschap van Rijnland

Jasper	Griffioen TNO-Deltares

Fred Kuipers Waterschap Hollandse Delta

Kees Lambalk Agrarische Natuurvereniging De Amstel

Hans Mankor Provincie Utrecht

Maarten Ouboter Waternet

Timo Steenwijk LTO Noord, afdeling Haarlemmermeer

+ deelnemers werkgroep

Sessie Bollengebied – januari 2010

Naam Organisatie

Martien Zandwijk LTO/KAVB

Nico Wigchert LTO Duin en Bollenstreek

Jan Hoogeveen ANV Geestgrond en bestuurslid Veelzijdig 
Boerenland

Frans van Houts KAVB

Paul Belder PPO – WUR Lisse

Piet Groenendijk Alterra – WUR

Johan Kos Proeftuin Zwaagdijk

Anne Marie van Dam Bodemdienst van Dam

Henk Bouman Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Stephan Melis Provincie Noord-Holland (augustus 2009)

+ deelnemers werkgroep
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