
Goede waterkwaliteit is belangrijk
voor ons allemaal!

Nederland heeft samen met de andere EU-lidstaten de Nitraatrichtlijn vastgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om uit- en afspoeling 
van nitraat en fosfaat uit mest te beperken om zo de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. 

7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en 
Milieueffectrapportage
Nederland is verplicht om elke vier jaar een actieprogramma op te 
stellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met het 
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hiervoor een nieuw 
voorstel gemaakt: het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Om de effecten van de voorgestelde maatregelen in het actie-
programma te berekenen, is het verplicht om een Milieueffect-
rapportage (MER) op te laten stellen. Dit is gedaan door 
Wageningen University & Research (WUR).

Looptijd 7e actieprogramma
2022 - 2025

Consultatie
Wat vindt u van de voorgenomen maatregelen in het 7e actie-
programma Nitraatrichtlijn en van de Milieueffectrapportage 
(MER)? Wij ontvangen graag uw inhoudelijke reactie, voorzien 
van een toelichting.

Hoe kunt u reageren?
Uw reactie bevat tenminste uw naam, adres en dagtekening.
U stuurt uw reactie op een van de volgende manieren in: 
• Per e-mail naar planMER7eAP@minlnv.nl 
• Schriftelijk
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, 
t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
en plan-MER
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Mondeling
Voor een mondelinge toelichting, maakt u een afspraak via het 
secretariaat van het Team Mest, telefoonnummer 070-3798952.
In verband met de Corona-maatregelen vinden gesprekken alleen 
online via MS Teams plaats.

Wanneer kunt u reageren?
U kunt uw reactie van maandag 6 september tot en met 
maandag 18 oktober 2021 indienen.

Documenten 
• Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
• Milieueffectrapportage (MER)
• Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) 
 over ‘Sturen op duurzame bouwplannen voor verbetering 
 waterkwaliteit’
• Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) 
 over ‘Löss als aparte grondsoort in het mestbeleid’

Alle stukken liggen in dezelfde periode ook ter inzage op het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening 
met de reguliere openingstijden en de Corona-maatregelen. 
Bij bezoek aan het ministerie dient u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te tonen bij de receptie. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na ontvangst van uw reactie sturen wij u een bevestiging. 
Na afloop van de reactietermijn worden alle reacties gebundeld 
en benut voor de definitieve versie van het 7e actieprogramma 
Nitraatrichtlijn.

Meer weten?
Consultatie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/06/consultatie-en-milieueffectrapportage-voor-het-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn)
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