
Aanvullende voorwaarden van de conceptderogatiebeschikking Nitraatrichtlijn (29-9-2022). 

De aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in de conceptderogatiebeschikking zijn 
onverwachts al gepubliceerd door de Europese Commissie. Onderstaand de belangrijkste punten: 

• Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk een derogatievergunning aan te vragen voor 
percelen gelegen in grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden. 
Vanaf 2024 zal dit ook gaan gelden voor bedrijven in een zone rondom Natura 2000-
gebieden. De aanwijzing van deze zones wordt ook meegenomen in de uitwerking van de 
gebiedsgerichte aanpak in het NPLG;- Vanaf inwerkingtreding van de beschikking worden 
de huidige ‘230-gebieden’ (ofwel de zuidelijke en centrale zandgronden en lössbodems) 
beschouwd als door nutriënten verontreinigde gebieden. Dit heeft voor 2022 nog geen 
aanvullende consequenties voor de bedrijven in deze gebieden; 

• Vanaf 1 januari 2023 zullen ook de stroomgebieden van regionale waterlichamen, die in 
de nationale analyse van de waterkwaliteit (2020) door het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) zijn aangemerkt als gebieden die slecht, ontoereikend of matig 
scoren voor nutriënten, worden aangemerkt als verontreinigde gebieden. Deze gebieden 
dienen nog vastgesteld te worden, dit zal zo snel als mogelijk gebeuren zodat hier vóór 1 
januari 2023 duidelijkheid over is; 

• Per 1 januari 2024 dient een definitieve aanwijzing van de verontreinigde gebieden plaats 
te vinden. Deze gebieden omvatten ten minste de in 2023 aangewezen gebieden, 
alsmede elk ander extra gebied waar de bijdrage van de landbouw aan de 
nutriëntenverontreiniging meer dan 19 % van de totale nutriëntenbelasting bedraagt. 
Daarmee is 2023 een overgangsjaar totdat de nieuwe definitieve aanwijzing per 1 januari 
2024 zal gelden. In deze door nutriënten verontreinigde gebieden zal de laagste 
derogatienorm gelden; 

• Er komt een bijstelling van de nu geldende productieplafonds naar 150,7 miljoen kg 
fosfaat en 489,4 miljoen kg stikstof. Dit is een verlaging van de plafonds in de wet (de 
daadwerkelijke productie was in 2021 148 miljoen kg fosfaat en 471 miljoen kg stikstof en 
daarmee ruim onder de plafonds). Er vindt vervolgens een graduele reductie van de 
geproduceerde mest plaats waarbij in 2025 minder dan 440 miljoen kg stikstof en 135 
miljoen kg fosfaat geproduceerd wordt; 

• Nieuw is dat de verplichting tot het telen van een stikstofbehoeftig gewas na het 
scheuren van grasland op alle grondsoorten gaat gelden; 

• Daarnaast gaat voor derogatiebedrijven op klei- en veengrond in nutriënten 
verontreinigde gebieden enkele voorwaarden gelden die op zand- en lössgrond al golden. 
Dit betreft de teelt van gras of bodembedekkers na maïs en de restricties voor het 
vernietigen van graszode; 

• Voor zowel derogatie- als niet derogatiebedrijven zal gelden dat zij jaarlijks voorafgaand 
aan het groeiseizoen een bemestingsplan moeten opstellen. Per 2024 dient een 
elektronisch bemestingsregister in werking te zijn waarin de toepassing van meststoffen 
en productie van mest is opgenomen. Alle bedrijven dienen per 2025 gebruik te maken 
van dit systeem. 

Bufferstroken 



• Langs alle wateren zal in beginsel een bufferstrook van 3 meter gelden, met een 
terugvaloptie naar 1 meter als de bufferstrook meer dan 4% van het areaal van een 
perceel beslaat. Ook hierbij geldt een verdere terugvaloptie naar 0,5 meter als ook de 1 
meter zone meer areaal beslaat dan 4% van het perceel; 

• Langs droge sloten zal een bufferstrook van 1 meter moeten worden toegepast; 

• Bij waterlichamen die voor de Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen zal een bufferstrook 
van 5 meter gaan gelden. Indien in dit geval de oppervlakte van de bufferstrook meer dan 
4% van het areaal van een perceel beslaat, zal de mogelijkheid bestaan om terug te vallen 
naar een smallere bufferstrook van 3 meter. Daarnaast is er een verdere terugvaloptie 
naar 1 meter, als de 3 meter zone alsnog meer areaal beslaat dan 4% van het perceel en 
de sloot niet breder is dan 10 meter; 

• Voor ecologisch kwetsbare waterlopen gelden deze terugvalopties niet. Hierbij zijn ten 
alle tijden bufferstroken van 5 meter aan de orde; 

• Daarnaast geldt dat de huidige verplichte breedte van bufferstroken voor bepaalde 
specifieke teelten (zoals beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer) de 
minimumbreedte blijft. 

Zie alle bijbehorende documenten hier. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/28/conceptbeschikking-derogatie

