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Geachte Commissie, 
 
Per brief van 23 januari 2017 (hun referentie: AC011/NL) verzochten Vereniging Leefmilieu, 
Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en Stichting Openbare Ruimte uit Nederland u 
om de aan Nederland verleende derogatie van de Nitraatrichtlijn niet langer te verlengen. 
 
Bij deze betuigt stg. Werkgroep Behoud de Peel (www.wbdp.nl) haar steun aan hun verzoek.  
 
In Nederland is de veehouderij van een dusdanige omvang dat er enorme problemen zijn 
aangaande de bodem, grondwater, natuur en ook volksgezondheid. Werkgroep Behoud de 
Peel onderschrijft de inhoud van de brief van Vereniging Leefmilieu, Coöperatie Mobilisation for 
the Environment U.A. en Stichting Openbare Ruimte uit Nederland daarom volledig. 
 
(De Programmatische Aanpak Stikstof, waarmee Nederland beweert de stikstofdepositie op de natuur te 
verminderen, heeft een veel te laag ambitieniveau. Volgens de PAS wordt in 2030 een emissiereductie 
van 10 miljoen kg/j bereikt. De huidige emissie bedraagt ongeveer 128 miljoen kg/j. De PAS levert dus 
een mogelijke reductie op van slechts zo'n 8%. De helft van die reductie wordt weer uitgegeven aan 
groeimogelijkheden voor de veehouderij: de zogeheten PAS-'ontwikkelingsruimte'. Er resulteert dus 
effectief slechts 4% reductie t.g.v. van de PAS-maatregelen. Daarbij is het ook nog niet uitgesloten dat in 
de reeds zwaarst belaste regio's in Nederland, zoals de Peelregio, het aantal dieren nog verder 
toeneemt, zodat het genoemde reductiepercentage van 4% niet eens wordt gehaald. 
Bedenk daarbij dat volgens de PAS in 2030 de depositie op de Peel naar verwachting nog zo'n 2,5 x de 
kritische depositie (de depositie die het gebied maximaal kan verdragen zonder soortenverlies te lijden) 
zal bedragen. Voor veel natuurgebieden in Nederland gelden vergelijkbare overschrijdingen. 
Aangezien inzet van extra technieken (= PAS) blijkbaar slechts zo'n miniem resultaat oplevert, is de enige 
oplossing een vermindering van de veestapel. Derogatie draagt daar niet aan bij.) 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
              namens (en gemachtigd door) stg. Werkgroep Behoud de Peel, 
 
              W.M.M. van Opbergen 


