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Ons kenmerk 
DGA-PAV / 20033156 

Uw kenmerk 

de totstandkoming, implementatie en voortgang van de versterkte Bijlage(n) 

handhavingsstrategie mest, die als voorwaarde in de derogatiebeschikking aan 
Nederland voor 2018 en 2019 is opgenomen. We zijn op de goede weg met de 
uitvoering van de versterkte handhavingsstrategie. Zo is het aantal inspecties in 
de risicogebieden toegenomen zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten in 
de rest van Nederland. Ook is de risicogerichte aanpak bij intermediaire 
ondernemers effectiever geworden door gerichte controles bij risicobedrijven. 
Tegelijkertijd leidt de extra beschikbare gestelde capaciteit niet overal direct tot 
resultaten, in de zin van een afname van geconstateerde onregelmatigheden. De 
uitvoering van de versterkte handhavingsstrategie blijft dan ook onverkort onze 
prioriteit houden zodat deze strategie aan het einde van de looptijd van het zesde 
actieprogramma eind 2021 volledig ge"implementeerd is door verhoging van de 
pakkans en vergroting van de naleving. 

Ter implementatie van maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
zijn per 1 januari 2019 en 2020 diverse wijzigingen in wet- en regelgeving 
doorgevoerd, waaronder de vastlegging van de nationale en sectorale 
mestproductieplafonds in de Meststoffenwet inclusief een 
handhavingssystematiek. Per 2021 en 2022 zullen eveneens wijzigingen in 
regelgeving worden doorgevoerd om de aangekondigde maatregelen uit dit 
actieprogramma te implementeren. De verwachting van de uitvoering van de 
maatregelen uit het actieprogramma is dat zij zullen leiden tot een verdere 
verbetering van de waterkwaliteit in Nederland, ondanks de lokale droogte in 
2017 en landelijke droogte in 2018. 

Overeenkomstig het verzoek van 31 januari 2018 (referentie DGAN-PAV / 
18014271) verzoek ik u, namens de Nederlandse regering, om een nieuwe 
derogatie van de gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare per jaar voor 
dierlijke mest als opgenomen in bijlage III, paragraaf 2 van de Nitraatrichtlijn 
voor Nederland voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Ik 
verzoek u om een derogatie die gelijk is aan de derogatie voor de periode 2018-
2019 (besluit 2018/820/EU). 
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Ik verzoek u vriendelijk om dit verzoek tot derogatie in overweging te nemen en 
om de vereiste procedure te starten tot verlening van de verlenging van derogatie 
voor de periode 2020 tot en met 2021. 

Met vriendelijke groet, 

drs. Marjolijn Sonnema 
Directeur-Generaal Agro 

Directoraat-generaal Agro 
Direct ie Plantaa rdige Agroketens 
en Voedse lkwa liteit 
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