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Het kabinet heeft een beslissing genomen over mestmaatregelen. Boeren krijgen vijftien jaar om het
mestoverschot stapsgewijs weg te werken. Als zij boven de normen blijven, moeten zij betalen. In het
jaar 2008 moet er een evenwicht zijn: via de mest mogen dan evenveel mineralen worden
uitgereden als het gewas opneemt. Het kabinet trekt f 475 miljoen uit om de pijn voor boeren te
verzachten.
Minister Van Aartsen meldde dat het mestprobleem in het jaar 2008 is opgelost. Dat deed mij
denken aan de uitspraak van de toenmalige minister Ginjaar rond het jaar 1980 dat Nederland
binnen vijf jaar vrij van ernstige bodemverontreiniging zou zijn. Ginjaar kreeg ongelijk: de komende
vijftig jaar zijn we nog wel bezig. Zal minister Van Aartsen wel gelijk krijgen? Van Aartsen vertelde
niet dat de problematiek na 2008 nog lang zal na-ijlen: nog tientallen jaren zullen stikstof en fosfaat
uitsijpelen naar het grondwater en het oppervlaktewater.
Minister De Boer gaf aan dat het nooit zo ver had mogen komen. Daar heeft zij gelijk in: sinds het
begin van de jaren zeventig waarschuwde 'Wageningen' tegen de gevolgen van een teveel aan mest.
Na jarenlange hoop op een end of pipe maatregel zoals mestverwerking, is het politieke klimaat nu
eindelijk rijp voor een aanpak bij de bron: er moet minder vee komen. Dat is een duidelijke winst.
Minister-president Kok heeft goed geluisterd naar de signalen uit de waterwereld. Hij zei dat het
water niet kan protesteren. Hij doelt daarbij op de voortdurende verontreiniging van
oppervlaktewater en grondwater. Nederland kan met de huidige voorstellen de Europese afspraken
over schoon water niet op tijd halen.
De Tweede Kamer zou nog eens kritisch moeten kijken naar de mogelijkheden om in
grondwaterbeschermingsgebieden en voedselarme natuurgebieden meer te doen dan in de rest van
het land. Ook hier kan gebiedsgericht beleid uitkomst bieden.

