Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek

De fractie CU/SGP heeft in de commissievergadering van 9 juni jl. aandacht gevraagd voor
de brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond met als onderwerp Rapportage
waterkwaliteit. Gelet op de overvolle agenda is ter vergadering aangegeven dat over deze
brief schriftelijke vragen zullen worden gesteld.
1). In de brief wordt aangegeven dat in de rapportage van de Europese Commissie in het
kader van de Nitraatrichtlijn over waterkwaliteit voor de Nederlandse wateren een fout is
geslopen. Door deze omissie ontstaat ten onrechte het beeld dat de waterkwaliteit is
verslechterd.
2).Voorts wordt in de brief ingegaan op diverse maatregelen voor het tegengaan van de
uitstoot van stikstof die tevens in het belang zijn ter verbetering van de waterkwaliteit en het
benutten van het waterbergend vermogen door de sponswerking van grasland.
Vragen

Ad 1). De vraag rijst of de omissie die in de rapportage naar de EU is geslopen ook in de
waterkwaliteitsrapportage van Delfland abusievelijk is verwerkt. Graag vernemen wij of het
dagelijks bestuur de brief zal beantwoorden en hieromtrent duidelijkheid verschaft richting
de vakbond. Het referentiekader van de waterkwaliteit mag geen onderwerp van discussie
zijn.
Ad 2.) De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van
water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende
schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom stellen wij voor om in nauw overleg
met de agrarische collectieven, LTO, NFO en het hoogheemraadschap een subsidieregeling
‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ in het leven te roepen. In dit verband
verwijzen wij naar het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden die een dergelijke
regeling heeft ingesteld. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die bodemdaling in het
veenweidegebied remmen en ter verbetering van de waterkwaliteit, waaronder de aanleg van
onderwaterdrainage. Is het college bereid om een dergelijke subsidieregeling in overweging
te nemen.
Ingediend door Pieter-Jan Hofman en William Anker (CU/SGP)
Antwoorden
1) De omissie die in de EU-rapportage is geslopen, is veroorzaakt door de eenheid
waarin stikstof wordt uitgedrukt: de EU gebruikt een andere eenheid dan in
Nederland gangbaar is. De omissie komt niet in de waterkwaliteitsrapportage
voor: deze gegevens zijn correct. Het dagelijks bestuur heeft de brief van de
Nederlandse Melkveehouders Vakbond beantwoord.
2)

Ja, het college is bereid om de transitie naar kringlooplandbouw financieel te

faciliteren. Door de mineralenkringlopen in de agrarische sector te sluiten zoals is
voorgesteld in de Visie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, vindt er
minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater plaats waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren. Op dit moment
vinden er vanuit Delfland verkennende gesprekken plaats met gemeente Midden
Delfland en Friesland Campina. De insteek is dat melkveehouders die goed scoren op
verschillende landelijke duurzaamheidsindicatoren (die verder zijn uitwerkt door
Friesland Campina), waaronder beperking van van broeikasemissies, kunnen rekenen
op tijdelijke financiële waardering. In deze discussie legt Delfland de focus op de
emissiereductie naar oppervlaktewater.
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