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Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat
Het MER voor het 5e Actieprogramma Nitraat schat de effecten op de stikstofen fosfaatbelasting uit agrarische bronnen te positief in. Het Actieplan houdt
namelijk geen rekening met het afschaffen van het melkquotum en de invoering
van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) waardoor de melkveestapel en de mestproductie uit gaat breiden. De Commissie voor de m.e.r. constateert daarnaast dat kansrijke alternatieve opties met gebieds- en bedrijfsspecifieke maatregelen en gericht op optimalisering van productie én ecologie in
het MER ontbreken.

Plan
De staatsecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur
e
en Milieu hebben een (concept) 5 Actieprogramma Nitraat opgesteld. Doel van het
actieprogramma is om met generieke maatregelen de belasting van stikstof en fosfaat
terug te brengen in een aantal gebieden waar deze nu nog te hoog is.
Omdat het Actieplan kaderstellend is voor m.e.r.-plichtige activiteiten is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. heeft het MER getoetst.

Oordeel Commissie
Het onderzoek naar de milieueffecten van het Actieprogramma is naar het oordeel van
de Commissie voor de m.e.r. te sterk ingeperkt. Belangrijke autonome ontwikkelingen
zijn buiten beeld gebleven, namelijk het afschaffen van het melkquotum in 2015, het
afschaffen van dierrechten, de verplichting tot mestverwerking en de invoering van de
PAS. De nu al uitbreidende melkveestapel en de mestproductie zullen daardoor verder toenemen. De belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat zal
daardoor hoger uitvallen dan nu in het MER beschreven. Effectievere en efficiëntere
manieren van veehouderij bieden daarvoor mogelijk een oplossing. Deze zijn in het
MER echter niet onderzocht.
e
De basis van het 5 Actieprogramma ligt, net als in voorgaande actieplannen, in generieke gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften voor bemesting en mestaanwending.
De Commissie voor de m.e.r. mist in het MER kansrijke alternatieve opties om de
belasting met nitraat en fosfaat op een andere manier te beperken. Eén van deze
opties is maatwerk per gebied of bedrijf mogelijk te maken, zodat lekstromen tot een
minimum beperkt kunnen worden. Een tweede optie stelt bodemvruchtbaarheid,
volksgezondheid en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water centraal, en
zoekt vandaar uit naar een optimale agrarische bedrijfsvoering.
De Commissie adviseert de staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrae
structuur en Milieu om voorafgaand aan hun besluit over het 5 Actieprogramma in
een aanvulling op het MER bovenstaande informatie alsnog te geven.
Noot voor de redactie
De volledige tekst van het advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2843.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, tel. 030 – 234 76 66 of mobiel: 06 – 310 464 79.
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Commissie voor de m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij
spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl.
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