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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 2014
tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van
de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3103)
(Alleen de Nederlandse versie is authentiek)

(2014/291/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreini
ging door nitraten uit agrarische bronnen (1), en met name bijlage III, punt 2, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Wanneer een lidstaat voornemens is per hectare jaarlijks een andere hoeveelheid dierlijke mest op of in de bodem
te brengen dan is bepaald in punt 2, tweede alinea, eerste zin en onder a), van bijlage III bij Richtlijn 91/676/EEG,
moet deze hoeveelheid zodanig worden vastgesteld dat geen afbreuk wordt gedaan aan het bereiken van de in
artikel 1 van die richtlijn genoemde doelstellingen, en moet deze hoeveelheid worden gemotiveerd aan de hand
van objectieve criteria, zoals, in het onderhavige geval, lange groeiperioden en gewassen met een hoge stikstofop
name.

(2)

Op 8 december 2005 heeft de Commissie Beschikking 2005/880/EG (2) gegeven, waarbij de toestemming werd
gegeven onder bepaalde voorwaarden op landbouwbedrijven met ten minste 70 % grasland mest van graasdieren
op of in de bodem te brengen tot een maximumhoeveelheid van 250 kg stikstof per hectare per jaar.

(3)

Op 5 februari 2010 heeft de Commissie Besluit 2010/65/EU (3) vastgesteld tot wijziging van Beschikking
2005/880/EG en tot verlenging van de derogatie tot en met 31 december 2013.

(4)

De verleende derogatie gold in 2012 voor 21 752 landbouwbedrijven oftewel 46 % van het totale nettoland
bouwoppervlak.

(5)

Op 22 januari 2014 heeft Nederland de Commissie uit hoofde van punt 2, derde alinea, van bijlage III bij Richt
lijn 91/676/EEG om een hernieuwde derogatie verzocht.

(6)

Nederland past overeenkomstig artikel 3, lid 5, van Richtlijn 91/676/EEG op zijn gehele grondgebied een actie
programma toe.

(7)

De Nederlandse wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG bevat gebruiksnormen voor zowel stikstof als
fosfaat.

(8)

Uit de gegevens die Nederland voor de periode 2008-2011 heeft verstrekt, blijkt dat de varkens- en pluimvee
stapel respectievelijk met 7 % en 8 % is gegroeid vergeleken met de periode 2004-2007. Het aantal runderen,
schapen en geiten is stabiel gebleven. De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben de varkens- en pluimveestapel
beperkt en tegelijkertijd toegezegd dat de mestproductie zowel wat stikstof als wat fosfor betreft niet boven het
niveau van het jaar 2002 zal uitstijgen. Bovendien zullen de bevoegde Nederlandse autoriteiten er vanaf januari
2015 voor zorgen dat een passend deel van de mestoverschotten uit de zuivelsector wordt verwerkt. Deze
maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de toepassing van de huidige derogatie niet leidt tot verdere
intensivering.

(1) PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
(2) PB L 324 van 10.12.2005, blz. 89.
(3) PB L 35 van 6.2.2010, blz. 18.
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(9)

In de periode 2008-2011 werd 344 000 ton stikstof uit dierlijke mest gebruikt, wat neerkomt op een kleine
daling vergeleken met de periode 2004-2007. Het gebruik van N-kunstmest daalde in de periode 2008-2011 met
ongeveer 18 % vergeleken met de periode 2004-2007. Het fosforoverschot in de periode 2008-2011 bedroeg
16 000 ton, wat neerkomt op een daling van 51 % vergeleken met de periode 2004-2007.

(10)

Het klimaat in Nederland — met een gelijkmatig over het jaar verdeelde regenval en een betrekkelijk klein jaarlijks
temperatuurbereik — bevordert een lange groeiperiode voor gras van 250 dagen per jaar.

(11)

Uit de informatie die de Nederlandse autoriteiten in het kader van de bij Besluit 2010/65/EU verleende derogatie
hebben verstrekt, blijkt dat de derogatie niet heeft geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van het water. Uit
het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van Richtlijn
91/676/EEG inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — een
verslag gebaseerd op de verslagen van de lidstaten voor de periode 2008-2011 — blijkt dat in Nederland onge
veer 88 % van de meetstations voor grondwater gemiddelde nitraatconcentraties van minder dan 50 mg/l hebben
gemeten en 79 % van de meetstations gemiddelde nitraatconcentraties van minder dan 25 mg/l. Uit de meetresul
taten blijkt dat de nitraatconcentraties in grondwater zijn gedaald vergeleken met de vorige rapportageperiode
(2004-2007). Wat de oppervlaktewateren betreft, hebben 98 % van de meetstations gemiddelde nitraatconcentra
ties van minder dan 50 mg/l gemeten en 92 % van de meetstations gemiddelde nitraatconcentraties van minder
dan 25 mg/l. Uit de resultaten van de meeste meetstations blijkt dat de nitraatconcentraties in de oppervlaktewa
teren stabiel zijn gebleven of gedaald zijn. Het jaarlijkse stikstof- en fosforoverschot in de bodem is gedaald,
vooral doordat de input van dierlijke mest en minerale meststoffen is verminderd als gevolg van de voortdurende
daling van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfor in de Nederlandse actieprogramma's. In de rapportagepe
riode 2008-2011 werden alle zoete en overgangswateren als eutroof of hypertroof geclassificeerd.

(12)

De Commissie vindt dat de voorwaarden voor het verlenen van de derogatie moeten worden gewijzigd op basis
van de analyse van het door Nederland op 22 januari 2014 ingediende verzoek en rekening houdend met het
actieprogramma, de gegevens over de waterkwaliteit en de opgedane ervaring met de bij Besluit 2010/65/EU
verleende derogatie en de derogaties in andere lidstaten. Bijgevolg vindt de Commissie dat een hoeveelheid mest
van graasdieren die overeenkomt met 230 kg stikstof per hectare per jaar, kan worden toegestaan op landbouw
bedrijven met ten minste 80 % grasland op zuidelijke en centrale zandbodems en lössbodems — zoals gedefini
eerd in het actieprogramma —, terwijl 250 kg stikstof per hectare per jaar alleen kan worden toegestaan op land
bouwbedrijven met ten minste 80 % grasland op andere bodems. Volgens de Commissie komt de verwezenlijking
van de doelstellingen van Richtlijn 91/676/EEG hierdoor niet in het gedrang, mits aan bepaalde strenge voor
waarden wordt voldaan.

(13)

Deze voorwaarden omvatten het opstellen van een bemestingsplan voor elk bedrijf, de registratie van bemestings
praktijken met behulp van een meststoffenregister, periodieke bodemanalysen, groenbedekking in de winter na de
maïsoogst, specifieke bepalingen inzake het omploegen van gras, een bemestingsverbod vóór het omploegen van
gras, de aanpassing van de bemesting om met de bijdrage van vlinderbloemigen rekening te houden, een verbod
op fosfaat uit kunstmest en verscherpte controles. Deze voorwaarden moeten de bemesting in overeenstemming
met de gewasbehoeften brengen en de stikstof- en fosforuitspoeling verminderen of voorkomen.

(14)

Uit de door Nederland ingediende informatie blijkt dat een hoeveelheid mest van graasdieren die overeenkomt
met 230 kg stikstof per hectare per jaar op landbouwbedrijven met ten minste 80 % grasland op zuidelijke en
centrale zandbodems en lössbodems — zoals gedefinieerd in het actieprogramma — en met 250 kg stikstof per
hectare per jaar op landbouwbedrijven met ten minste 80 % grasland op andere bodems, gerechtvaardigd is op
basis van objectieve criteria zoals een hoge nettoneerslag, lange groeiperioden en een hoge opbrengst van gras
met een hoge stikstofopname.

(15)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 9 van Richtlijn
91/676/EEG ingestelde Nitraatcomité.

(16)

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (1) voorziet in een brede, grensoverschrijdende
aanpak van de waterbescherming rond stroomgebiedsdistricten, opdat de Europese waterlichamen zich uiterlijk
2015 in goede toestand bevinden. De vermindering van nutriënten is een essentieel onderdeel van die doelstelling.
Het verlenen van een derogatie uit hoofde van dit besluit laat de bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG onverlet en
sluit niet uit dat aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn om aan de verplichtingen ervan te voldoen.

(1) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infra
structuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE) (1) stelt algemene regels vast voor
de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap ter ondersteuning
van het communautaire milieubeleid en beleidsmaatregelen of activiteiten die van invloed kunnen zijn op het
milieu. In voorkomend geval moet de in het kader van deze derogatie verzamelde ruimtelijke informatie stroken
met de bepalingen van die richtlijn. Met het oog op minder administratieve lasten en meer coherente gegevens
moet Nederland bij het verzamelen van de nodige gegevens in het kader van deze derogatie — waar nodig —
gebruikmaken van de informatie die is gegenereerd in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem
dat is ingesteld uit hoofde van titel V, hoofdstuk II, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parle
ment en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG)
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (2),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De door Nederland bij brief van 22 januari 2014 gevraagde derogatie om jaarlijks een grotere hoeveelheid mest van
graasdieren op of in de bodem te mogen brengen dan is bepaald in punt 2, onder a), van bijlage III bij Richtlijn
91/676/EEG, wordt verleend onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1. „graslandbedrijf”: bedrijf waar ten minste 80 % van de oppervlakte die voor het op of in de bodem brengen van dier
lijke mest beschikbaar is, uit grasland bestaat;
2. „graasdieren”: rundvee (met uitzondering van vleeskalveren), schapen, geiten, paarden, ezels, herten en waterbuffels;
3. „landbouwgrond”: de grond die de landbouwer in eigendom, in pacht of op grond van een andere individuele schrifte
lijke overeenkomst in beheer heeft en voor het beheer waarvan hij rechtstreeks verantwoordelijk is;
4. „gras”: blijvend grasland of tijdelijk grasland dat gedurende minder dan vijf jaar in stand wordt gehouden.
Artikel 3
Toepassingsgebied
Dit besluit geldt op individuele basis voor graslandbedrijven onder de in de artikelen 4, 5 en 6 vastgestelde voorwaarden.
Artikel 4
Jaarlijkse aanvraag en verbintenis
1.
Landbouwers die van een derogatie uit hoofde van dit besluit willen gebruikmaken, dienen jaarlijks een aanvraag
bij de bevoegde autoriteiten in.
2.
Tegelijk met de in lid 1 vermelde jaarlijkse aanvraag dienen zij een schriftelijke verklaring in waarin zij zich ertoe
verbinden aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 te voldoen.
Artikel 5
Op of in de bodem brengen van dierlijke mest en andere meststoffen
1.
De hoeveelheid mest van graasdieren die jaarlijks — onder meer door de dieren zelf — op graslandbedrijven op of
in de bodem wordt gebracht, mag niet meer dan 230 kg stikstof per hectare per jaar bedragen op landbouwbedrijven
met ten minste 80 % grasland op zuidelijke en centrale zandbodems en lössbodems — zoals gedefinieerd in het actiepro
gramma — en niet meer dan 250 kg stikstof per hectare per jaar op landbouwbedrijven met ten minste 80 % grasland
op andere bodems, met inachtneming van de in de leden 2 tot en met 9 vastgestelde voorwaarden.
(1) PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.
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2.
De totale stikstof- en fosfaatgift is afgestemd op de nutriëntenbehoefte van het betrokken gewas en de aanwezig
heid van nutriënten in de bodem. De totale stikstof- en fosfaatgift mag niet groter zijn dan de in het actieprogramma
vastgestelde maximumnormen voor het gebruik van stikstof en fosfaat.
3.
Op landbouwbedrijven die van de derogatie uit hoofde van dit besluit gebruikmaken, mag geen fosfaat uit kunst
mest worden gebruikt.
4.
Voor elk landbouwbedrijf wordt een bemestingsplan bijgehouden waarin de gewasrotatie op de landbouwgrond en
het geplande gebruik van dierlijke mest en stikstof en fosfaat bevattende meststoffen worden beschreven. Het plan is voor
elk kalenderjaar op het landbouwbedrijf beschikbaar: voor het eerste jaar uiterlijk in juni en voor de volgende jaren uiter
lijk in februari.
5.

Het bemestingsplan bevat de volgende gegevens:

a) de omvang van de veestapel, een beschrijving van de stallen en het opslagsysteem, met inbegrip van het volume van
de beschikbare opslagruimte voor dierlijke mest;
b) een berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfor uit dierlijke mest die op het landbouwbedrijf wordt geprodu
ceerd (met aftrek van de verliezen in de stallen en de opslagfaciliteiten);
c) het gewasrotatieplan — met vermelding van de oppervlakte van de percelen grasland en de percelen met andere
gewassen — met inbegrip van een schets van de ligging van de verschillende percelen;
d) de te verwachten stikstof- en fosforbehoefte van de gewassen;
e) de hoeveelheid en het type dierlijke mest die aan contractanten wordt geleverd en niet op de landbouwgrond wordt
gebruikt;
f) de hoeveelheid ingevoerde dierlijke mest die op de landbouwgrond wordt gebruikt;
g) een berekening van zowel de bijdrage van vlinderbloemigen, de atmosferische depositie en de mineralisatie van orga
nisch materiaal als de hoeveelheid stikstof in de bodem, op het tijdstip waarop het gewas hiervan in aanzienlijke mate
gebruik begint te maken;
h) de op of in de bodem gebrachte hoeveelheden stikstof en fosfor uit dierlijke mest voor elk perceel (delen van het
bedrijf die wat gewas en bodemtype betreft homogeen zijn);
i) de op of in de bodem gebrachte hoeveelheid stikstof uit kunstmest en andere meststoffen voor elk perceel;
j) berekeningen om te beoordelen of aan de gebruiksnormen voor stikstof en fosfor is voldaan.
De plannen worden uiterlijk zeven dagen na een wijziging van de landbouwpraktijken bijgewerkt om te waarborgen dat
de plannen de feitelijke landbouwpraktijken weerspiegelen.
6.
Voor elke landbouwgrond wordt een meststoffenregister bijgehouden. Het wordt voor elk kalenderjaar bij de
bevoegde autoriteit ingediend.
7.

Het meststoffenregister bevat de volgende gegevens:

a) de oppervlakte van de gewaspercelen;
b) de omvang en de aard van de veestapel;
c) de hoeveelheid geproduceerde mest per dier;
d) de hoeveelheid elders door het landbouwbedrijf betrokken meststoffen;
e) de hoeveelheid door het landbouwbedrijf afgevoerde dierlijke mest en de afnemers ervan.
8.
Elk graslandbedrijf waaraan een individuele derogatie is verleend, stemt ermee in dat het meststoffengebruik en het
meststoffenregister gecontroleerd kunnen worden.
9.
Op elk landbouwbedrijf waaraan een individuele derogatie is verleend, wordt ten minste om de vier jaar een perio
dieke stikstof- en fosforanalyse van de bodem uitgevoerd voor elk deel van het bedrijf dat wat gewasrotatie en bodem
kenmerken betreft homogeen is.
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Na het omploegen van grasland wordt voor elk homogeen deel van het landbouwbedrijf een stikstofanalyse uitgevoerd
met betrekking tot minerale stikstof en de parameters om de stikstofbijdrage van de mineralisatie van organisch mate
riaal te beoordelen.
Voor de in de eerste en tweede alinea vermelde analysen is ten minste één analyse per vijf hectare land vereist.
10.

Vóór de grasteelt wordt het land in de herfst niet met dierlijke mest bemest.
Artikel 6
Bodembedekking

1.
Landbouwers aan wie uit hoofde van dit besluit een derogatie is verleend, gebruiken 80 % of meer van de opper
vlakte die op hun landbouwbedrijven voor het gebruik van dierlijke mest beschikbaar is, voor de grasteelt.
2.

Landbouwers aan wie uit hoofde van dit besluit een derogatie is verleend, zorgen er bovendien voor dat:

a) op zand- en lössbodems na de maïsoogst gras of een ander gewas dat gedurende de winter de bodem bedekt, wordt
geteeld om het gevaar voor uitspoeling te verminderen;
b) vanggewassen niet vóór 1 februari worden omgeploegd. Doel is een permanent vegetatiedek op de landbouwgrond te
waarborgen zodat het nitraatverlies in de ondergrond tijdens de herfst kan worden goedgemaakt en het verlies in de
winter kan worden beperkt;
c) gras op zand- en lössbodems alleen in de lente wordt omgeploegd;
d) het omploegen van gras op alle bodemtypen onmiddellijk wordt gevolgd door een gewas met een hoge stikstofbe
hoefte en de bemesting wordt gebaseerd op een bodemanalyse met betrekking tot minerale stikstof en andere para
meters die als referentie dienen voor een beoordeling van de stikstofbijdrage uit de mineralisatie van organisch mate
riaal in de bodem, en
e) wanneer vlinderbloemigen of andere gewassen die atmosferische stikstof binden, in de gewasrotatie worden opge
nomen, het meststoffengebruik dienovereenkomstig wordt verminderd.
3.

In afwijking van lid 2, onder c), mag gras in de herfst worden omgeploegd voor het planten van bloembollen.
Artikel 7
Maatregelen inzake mestproductie

De nationale autoriteiten in Nederland zorgen ervoor dat de nationale mestproductie wat stikstof en fosfor betreft het
niveau van het jaar 2002 niet overschrijdt. Dit betekent dat de productierechten voor varkens en pluimvee worden
gehandhaafd voor de duur van de bij dit besluit verleende derogatie.
Bovendien zorgen de bevoegde Nederlandse autoriteiten ervoor dat vanaf januari 2015 een passend deel van de mesto
verschotten uit de zuivelsector wordt verwerkt.
Artikel 8
Monitoring
1.
De bevoegde autoriteit maakt kaarten met de percentages graslandbedrijven, dieren en landbouwgrond die in elke
gemeente onder een individuele derogatie vallen, en werkt deze kaarten jaarlijks bij.
2.
Er wordt een monitoringnetwerk voor de bemonstering van bodemwater, waterlopen en ondiepe grondwaterlagen
opgezet en onderhouden op plaatsen waar monitoring van de derogatie plaatsvindt.
3.
Het monitoringnetwerk, dat ten minste 300 bedrijven omvat waaraan een individuele derogatie is verleend, is
representatief voor alle bodemtypen (klei-, veen-, zand-, en zandige lössbodems), bemestingspraktijken en gewasrotaties.
De samenstelling van het monitoringnetwerk blijft gedurende de toepassingstermijn van dit besluit ongewijzigd.
4.
Onderzoek en continue nutriëntenanalysen leveren gegevens op over het plaatselijke bodemgebruik, de gewasrota
ties en de landbouwpraktijken op de bedrijven waaraan een individuele derogatie is verleend. Die gegevens kunnen
worden gebruikt voor op modellen gebaseerde berekeningen van de omvang van de nitraatuitspoeling en de fosforver
liezen op percelen waar tot 230 kg of tot 250 kg stikstof per hectare per jaar via mest van graasdieren op of in de
bodem wordt gebracht.
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5.
Ondiepe grondwaterlagen, bodemwater, drainagewater en waterlopen op landbouwbedrijven die van het monito
ringnetwerk deel uitmaken, leveren gegevens over de nitraat- en fosforconcentratie in het water dat de wortelzone verlaat
en in het grond- en oppervlaktewatersysteem terechtkomt.
6.

In stroomgebieden met landbouw op zandbodems wordt de monitoring van de waterkwaliteit verscherpt.

Artikel 9
Controles
1.
De bevoegde nationale autoriteit voert op alle bedrijven waaraan een individuele derogatie is verleend, administra
tieve controles uit om na te gaan of zij zich houden aan de maximumhoeveelheid van 230 kg of 250 kg stikstof per
hectare per jaar uit mest van graasdieren op landbouwbedrijven met ten minste 80 % grasland, aan de gebruiksnormen
voor de totale hoeveelheid stikstof en fosfaat en aan de voorwaarden inzake bodemgebruik. Als uit de controle door de
nationale autoriteiten blijkt dat niet aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 is voldaan, wordt de aanvrager daarvan
in kennis gesteld. In dat geval wordt de aanvraag als afgewezen beschouwd.
2.
Op basis van een risicobeoordeling en met een passende frequentie worden controles uitgevoerd, waarbij rekening
wordt gehouden met de resultaten van de controles in voorgaande jaren, de resultaten van de algemene aselecte controles
van de wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG en eventuele informatie die erop kan wijzen dat voorschriften
niet worden nageleefd.
Op ten minste 5 % van de landbouwbedrijven waaraan een individuele derogatie is verleend, worden administratieve
controles uitgevoerd van het bodemgebruik, de omvang van de veestapel en de mestproductie.
Op ten minste 7 % van de landbouwbedrijven waaraan uit hoofde van dit besluit een derogatie is verleend, wordt een
controle in situ uitgevoerd om na te gaan of de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 van dit besluit worden nageleefd.
3.
Aan de bevoegde autoriteiten worden de nodige bevoegdheden en middelen toegekend om te controleren of een
uit hoofde van dit besluit verleende derogatie wordt nageleefd.

Artikel 10
Rapportage
1.
De bevoegde autoriteiten dienen elk jaar uiterlijk in maart een verslag bij de Commissie in met de volgende infor
matie:
a) gegevens over de bemesting op alle landbouwbedrijven waaraan een individuele derogatie is verleend, met inbegrip
van informatie over het rendement en de bodemsoorten;
b) trends inzake de omvang van de veestapel voor elke categorie vee in Nederland en op bedrijven waaraan een
derogatie is verleend;
c) trends inzake de nationale productie van dierlijke mest voor wat stikstof en fosfaat in dierlijke mest betreft;
d) een samenvatting van de resultaten van de controles in verband met de excretiecoëfficiënten voor varkens- en pluim
veemest op nationaal niveau;
e) kaarten met de percentages landbouwbedrijven, dieren en landbouwgrond die in elke gemeente onder een individuele
derogatie vallen, als bedoeld in artikel 8, lid 1;
f) de resultaten van de monitoring van de waterkwaliteit, met inbegrip van informatie over trends inzake de kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater en over het effect van de derogatie op de waterkwaliteit;
g) informatie over de nitraat- en fosforconcentratie in het water dat de wortelzone verlaat en in het grond- en opper
vlaktewatersysteem terechtkomt, als bedoeld in artikel 8, lid 5 — en de resultaten van de verscherpte monitoring van
de waterkwaliteit in stroomgebieden met landbouw op zandbodems, als bedoeld in artikel 8, lid 6;
h) de resultaten van het onderzoek naar het plaatselijke bodemgebruik, de gewasrotaties en de landbouwpraktijken en
de resultaten van de op modellen gebaseerde berekeningen van de omvang van de nitraat- en fosforverliezen op land
bouwbedrijven waaraan een individuele derogatie is verleend, als bedoeld in artikel 8, lid 4;
i) een evaluatie van de toepassing van de derogatievoorwaarden op basis van controles op bedrijfsniveau en informatie
over landbouwbedrijven die zich niet aan de voorwaarden houden, op basis van de resultaten van de administratieve
controles en de controles in situ, als bedoeld in artikel 9.
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2.
De ruimtelijke informatie in het verslag voldoet in voorkomend geval aan de bepalingen van Richtlijn 2007/2/EG.
Nederland maakt bij het verzamelen van de nodige gegevens — waar nodig — gebruik van de informatie die is gegene
reerd in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem dat is ingesteld uit hoofde van titel V, hoofdstuk II,
van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
Artikel 11
Toepassing
Dit besluit vervalt op 31 december 2017.
Artikel 12
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2014.
Voor de Commissie
Janez POTOČNIK
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