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Bijlagen
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Geachte heer Timmermans, beste Frans,

Binnenkort wordt door de Europese Commissie het wetgevingsvoorstel voor het toekomstig

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepubliceerd. De Unie van Waterschappen en Vewin, de

Vereniging van waterbedrijven in Nederland, roepen op tot het opnemen van maatregelen in het

toekomstige GLB om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, en het beter op elkaar afstemmen van

Europees landbouw- en waterbeleid. Wij lichten deze oproep hierna verder toe.

De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater staat onder druk, onder andere door
bodem- en waterverontreiniging veroorzaakt door de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit
de landbouw. Het Europese landbouwbeleid moet een belangrijke rol spelen in de transitie naar een

duurzame (grondgebonden) landbouw en het beschermen van grond- en oppervlaktewater tegen

verontreinigende stoffen uit de landbouw.

De hervorming van het GLB dient ervoor te zorgen dat het toekomstige GLB daadwerkelijk substantiële
voordelen op zal leveren voor bodem- en waterkwaliteit en de bescherming van drinkwaterbronnen. Om
dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk om het GLB te 'eerblauwen'. Dit betekent dat er een duidelijke
link gelegd moet worden tussen het Europese landbouwbeleid en het waterbeleid, waarbij maatregelen

uit het GLB bijdragen aan het halen van de doelen met betrekking tot waterkwaliteit -met name die uit de

Kaderrichtlijn Water. Een effectieve bescherming van grond- en oppervlaktewater is alleen mogelijk als er

sprake is van een consistent, coherent en goed op elkaar afgestemd Europees landbouw- en waterbeleid.

Daarnaast dienen bij de hervorming van het GLB ambitieuze milieudoelen vastgesteld te worden waaraan
voldaan moet worden voordat een boer in aanmerking komt voor GLB betalingen. Hierbij is het van

belang om betalingen te koppelen aan daadwerkelijk behaalde resultaten.

Tevens vragen wij aandacht voor het belang van de tweede pijler (plattelandontwikkelingsbeleíd) in het

GLB. Binnen deze pijler kunnen boeren gestimuleerd wordèn om bovenwettelijke maátregelen te nemen

ten behoeve van de verbetering van bodem- en waterkwaliteit, bijvoorbeeld in grondwaterbeschermings-

gebieden. Dit bevordert een goede samenwerking tussen waterbedrijven, waterschappen en boeren, en

dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Wij roepen daarom op om het budget van de tweede pijler

niet te verlagen.
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De Unie van Waterschappen en Vewin benadrukken het belang van de mogelijkheden die de hervormingvan het GLB creëert om ambitieuzere en afdwingbare Europese milieudoelstellingen vast te stellen endeze ook daadwerkelijk te halen.
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