
ZIENSWIJZE INTERNETCONSULTATIE 

Dit formulier kunt u invullen, opslaan en e-mailen naar 
planMER7eAP@minlnv.nl voor 17 oktober 2021.

Cosun ontvangt graag een kopie van uw e-mail op groeikracht@cosun.com
(bijv. in cc of bcc).

Of per brief naar Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze 
ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER, Postbus 20401, 
2500 EK Den Haag

Plaats en datum:

INHOUD FORMULIER

Geachte minister Schouten,

Met grote zorg hebben we kennisgenomen van het concept 7e Actieprogramma
Nitraatrichtlijn waarin het ministerie van LNV een aantal maatregelen voorstelt
om de waterkwaliteitsdoelen in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te
halen. De voorstellen voor duurzame bouwplannen zijn zeer ingrijpend voor de
akkerbouwsector. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om hier een
nadere toelichting op te geven. 

Waterkwaliteit 
Uit het ontwerp 7e Actieprogramma (7e AP) blijkt dat de normen voor de
grondwaterkwaliteit uit de Nitraatrichtlijn in de gebieden op klei en veen
worden gehaald. Voor zandgebieden in noord en midden geldt dat de
nitraatconcentratie ongeveer op of net onder het beoogde doel van 50 mg/l zit.
Wel is er een lichte stijging (ook voor het kleigebied) te zien, maar dat wordt
voor een groot deel veroorzaakt door de droge zomers van de afgelopen jaren.
Alleen in de zuidelijke zand- en lössgebieden is de nitraatconcentratie te hoog. 

Wij zijn van mening dat de maatregelen gebiedsgericht en gewasspecifiek
genomen dienen te worden en niet generiek zoals nu wordt voorgesteld. 
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Duurzame bouwplannen: 1. rustgewassen 
Vanaf 2023 wordt het verplicht om 1 op 4 rustgewassen in het bouwplan op te 
nemen, vanaf 2027 wordt dit zelfs 1 op 3. Deze maatregelen gelden voor heel 
Nederland, terwijl de waterkwaliteitsdoelen in het grootste gedeelte van het 
land worden gehaald. Een toename van laag-renderende rustgewassen in het 
bouwplan zal ten koste gaan van de teelt van hoger-renderende gewassen, 
waardoor wij als akkerbouwers met een forse inkomensdaling te maken 
krijgen. Waarbij het de vraag is of een rustgewas in alle gevallen een hogere 
bijdrage levert aan het voorkomen van nitraatuitspoeling dan andere 
gewassen. 

Duurzame bouwplannen: 2. Inzaai vanggewassen 
Als tweede maatregel wordt voorgesteld dat op zand- en lössgronden vanaf 
2023 60% van het areaal voor 1 oktober ingezaaid moet worden met een 
vanggewas. Vanaf 2027 geldt deze maatregel voor het volledige bouwplan. 
Dit voorstel is zeer ingrijpend voor de agrarische praktijk: gewassen zoals 
aardappelen, bieten en cichorei zijn bij lange na niet geoogst voor 1 oktober. 
De gewassen staan dan zelfs nog volop te groeien en opbrengst te genereren. 
Door de opgelegde deadline worden akkerbouwers op zand- en lössgronden 
gedwongen om vroegtijdig te oogsten. Dit betekent niet duurzaam omgaan 
met de bodem, een forse opbrengstderving, extra kosten voor het vroegtijdig 
oogsten en kosten voor bewaring en bewaarverliezen.

Bovendien komen de verwerkers, veelal in eigendom van de telers, in de 
problemen omdat de kwaliteit van de gewassen geringer is en de verwerking 
in een zeer korte tijd plaats moet vinden. Alles bij elkaar komt de 
concurrentiepositie van de verwerkers onder druk en gaat ten koste van het 
verdienvermogen van telers. 

 Vanuit een landbouwkundig oogpunt worden gewassen op kleigronden 
eerder in de herfst gerooid dan op zandgronden, die in het late najaar veelal 
nog goed begaanbaar zijn. Deze maatregel ontregelt de gehele rooiplanning 
en raakt dus niet alleen telers op zand- en lössgronden, maar werkt ook door 
in de rest van het land. 

Duurzame bouwplannen: 3. Bufferstroken 
Tot slot worden er bufferstroken, of teeltvrije zones opgelegd. Van 2 meter 
langs watergangen tot 5 meter langs ‘ecologisch kwetsbare waterlopen en 
KRW-waterlichamen'. Deze teeltvrije zones mogen niet bemest of bespoten 
worden. Areaal dat geen omzet meer genereert en meteen leidt tot een 
inkomensdaling.
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Met vriendelijke groet, 

Tot slot doen wij een dringend beroep op u en uw ministerie om de
maatregelen aan te passen op een wijze dat ons bedrijf niet dusdanig beperkt
wordt in het ondernemen, en dat er doelmatige en meer gebiedsgerichte en
gewasspecifieke maatregelen komen in plaats van generieke maatregelen.
Passend bij de boerenpraktijk. 

Voor mijn bedrijf geldt het volgende:
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