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Onderwerp: Lobbynotitie GLB, bestuurlijk actiepunt 269 Nummer: 820640 

In D&H: 13-05-2014 Steller: Else Langbroek 
 BMZ   Telefoonnummer: (030) 634  In Cie: 
 SKK   Afdeling: S&I 

In AB:    
Portefeuillehouder: Beugelink   

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
In de commissievergadering BMZ van 6 mei jl. is door de dijkgraaf toegezegd onderstaande notitie ter 
kennis te brengen van de commissieleden. 
 
Toelichting actiepunt 269 
In de vergadering van 25 februari 2014 is in de commissie BMZ door mw Bodewitz gevraagd om een notitie 
waarin vermeld staat wat de lobbyactiviteiten vanuit het waterschap richting Europa zijn, zodat de commissie 
kaders kan meegeven vanwaaruit de lobby plaats kan vinden. 
 
Specifiek werd ook gevraagd naar de inhoudelijke lobby op het onderwerp Europees Landbouwbeleid.  
 
Antwoord op actiepunt 269 
Lobby 
De lobby-activiteiten van HDSR lopen via Bureau Brussel. Bureau Brussel is het gezamenlijke lobbybureau 
van de Unie van Waterschappen en de Vewin.  
Via de Unie(commissies) levert HDSR input voor de lobby door Bureau Brussel. Dat kan plaatsvinden op 
verzoek van de Unie of bij een specifiek belang van HDSR . 
 
Europees Landbouwbeleid 
Er is en wordt door Lydia Harkink (Unie van Waterschappen) en Esther Boer (Bureau Brussel) heel actief 
lobby gevoerd om het waterbelang in het nieuwe Europese Landbouwbeleid een plek te laten krijgen. Ook 
bij de doorvertaling in het POP3 wordt actief lobby gevoerd. 
De klankbordgroep GLB van de Unie voedt Lydia en Esther. Vanuit HDSR zijn Govert Kamperman en Else 
Langbroek in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.  
De lobby heeft ertoe geleid dat water een prominente plaats heeft in POP3 en dat de waterschappen 
maatregelen door agrariërs kunnen co-financieren, alsook voor co-financiering in aanmerking komen. 
 
Mw Bodewitz sprak haar verbazing uit over de insteek waarin waterschappen mee moeten betalen aan het 
GLB wanneer het gaat om de aanpak van nutriëntenproblemen, terwijl het principe zou moeten zijn dat de 
vervuiler betaalt, en/of dat de veestapel aangepakt zou moeten worden. 
Het aanpakken van de veestapel is geen onderwerp waar HDSR rechtstreeks invloed op heeft. Wel zet 
HDSR zich in (niet middels subsidie, maar middels voorlichting) om agrariërs kringlooplandbouw te laten 
toepassen. Hierdoor wordt de uitspoeling van nutriënten beperkt, wat het oppervlaktewater ten goede komt.  
Tot op heden richtte HDSR zich vooral op de KRW-waterlichamen om de waterkwaliteit in het beheergebied 
te verbeteren. Waterkwaliteitsproblemen komen echter voor een groot deel uit het landelijk gebied en het rijk 
heeft ons in het kader van de KRW gevraagd om naast het generieke beleid ook regionale maatregelen te 
onderzoeken. HDSR ziet mogelijkheden voor slimme maatregelen door agrariërs, die de uitspoeling van 
nutriënten naar de boerensloten tegengaan (aanpak bij de bron) én tegelijk bijdragen aan een robuuster 
ecologisch systeem, dat beter bestand is tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. Wij zijn voornemens om via 
een experiment te bezien of het werkbaar is om deze maatregelen als diensten te vergoeden, ter stimulering 
van een nieuwe werkwijze. De gedachte hierachter is om zo samen al doende te leren, waardoor zo’n 
nieuwe werkwijze op termijn wellicht bij alle agrariërs gemeengoed kan worden.  

 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 TKN (D) GECOMBINEERDE COMMISSIE   
 ALGEMEEN BESTUUR 

     



 

820640 - 2 - 

 
 
 
 

Bijlage:  selectie uit Werkplan Bureau Brussel 2014 
 
Jaarlijks wordt door de Uniecommissie internationale zaken het werkplan Bureau Brussel voor  
de lobby op Europese dossiers vastgesteld. Het hart van het werkplan Bureau Brussel vormt  
altijd de prioritaire Europese dossiers.  
 
2014 is het jaar van verandering. Van 22 t/m26 mei zal de Europese burger een nieuw Europees Parlement 
kiezen. Ook de Europese Commissie zal van samenstelling wisselen in 2014.  
De grote nadruk op economisch herstel betekent niet dat het milieu en water wordt vergeten. Duurzaamheid 
is immers ook een belangrijk onderdeel van de Europese “EU2020” groeistrategie. Daarbij levert de 
duurzame economie ook veel werkgelegenheid op. Er is dan ook  een aantal lopende zaken die in 2014 ook 
aandacht behoeven en lobbywerk vragen.  
 
Verder gaan de investeringsprogramma’s zoals het Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Horizon 
2020, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de regionale fondsen vanaf 2014 een nieuwe 
programmaperiode in, met daarbij behorende nieuwe financieringsmogelijkheden. 
Op landbouwbeleid zal veel afhangen van de afspraken die in de plattelandsontwikkelingsprogramma’s zijn 
gemaakt. In Horizon 2020, met een budget van € 70 miljard, is met name voor 2014-2016 geld gealloceerd 
voor water innovatie. Onze bedrijven zijn actieve spelers op deze markt. Het Europees Innovatie 
Partnerschap voor Water (EIP Water) biedt kansen om het innovatiepotentieel van onze bedrijven te 
stimuleren.  
 
20.Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  (GLB) na 2013 

Prioriteit/ Monitoring  

Vewin 
Unie 

Prioriteit 
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Dossiertrekkers 

Bureau Brussel 
Vewin 
Unie 

Esther Boer 
Lieke Coonen 
Lydia Harkink/Marianne Mul 

Tijdstraject 

De kaders zijn geschetst in Brussel en vinden in 2014 e.v. nationale invulling; 
Stuurgroep Kaderrichtlijn water (KRW) en landbouw onder de Common Implementation Strategy (CIS), 
volgen namens of door EUREAU en EUWMA – doorlopend; 
Lobby in Den Haag inzake nationale implementatie. 

Inhoudelijke inzet 

EUREAU positie op landbouw is gebaseerd op Vewin – Unie positie. Uitdragen in Brussel en 
samenwerking zoeken met andere koepels voor brede steun (CEEP, EUWMA.); 
Op de agenda plaatsen van water belangen in landbouwdossier bij Europese instellingen en op nationaal 
niveau, in door landbouw lobby gedomineerde discussie; 
Zoeken naar gemeenschappelijk belangen met de landbouwsector (bijvoorbeeld door het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer). Inzet op win-win situaties; 
De voorgestelde vergroeningsmaatregelen van de Europese Commissie zo invullen dat deze ook 
verblauwing met zich meebrengen. Dit gebeurt met name op nationaal niveau en vanuit de 
plattelandsontwikkeling; 
Negatieve gevolgen van landbouw op de watersector dienen op een duurzame manier verminderd te 
worden, door afname of beter gebruik van pesticiden, zonder een probleem voor landbouw productie op te 
leveren; 
Meer landbouwfondsen inzetten in plattelandsbeleid en oormerken voor waterkwaliteits- en 
kwantiteitsmaatregelen; 
Betere afstemming met andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de nitraatrichtlijn. Regelmatige afstemming 
met de Europese Commissie (tbv informatievoorziening over gevolgen van overschrijdingen van 
nitraatpercentages voor oppervlakte- en grondwater). 
 
 


