NL
Persbericht

Luxemburg, 7 juli 2020

Controleurs onderzoeken de
duurzaamheid van het
watergebruik in de EU-landbouw
Landbouwers zijn grootgebruikers van zoet water. Derhalve beoordeelt de Europese
Rekenkamer de impact van het landbouwbeleid van de EU op duurzaam watergebruik. De EU
zal gebruik kunnen maken van de onlangs gestarte controle bij de verdere hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Zoet water is een van onze meest waardevolle hulpbronnen. Door de dubbele druk van
economische activiteit en klimaatverandering wordt water in heel Europa echter steeds
schaarser. Met name de landbouw heeft een grote impact. Ten minste een kwart van al het in de
EU onttrokken zoet water wordt op landbouwgrond gebruikt. Landbouwactiviteiten zijn niet
alleen van invloed op de omvang en beschikbaarheid van de zoetwatervoorraden, maar ook op
de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld wegens verontreiniging met meststoffen en pesticiden.
“Landbouwers zijn grootgebruikers van zoet water; zij behoren ook tot de eersten die de gevolgen
van waterschaarste ondervinden”, aldus Joëlle Elvinger, het lid van de Europese Rekenkamer
dat verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle heeft met name betrekking op de vraag
of het optreden van de EU en haar lidstaten in de landbouw geschikt en doeltreffend is voor de
toepassing en handhaving van de beginselen van duurzaam beheer van deze essentiële
hulpbron.”
De huidige aanpak van het waterbeheer door de EU is terug te voeren op de kaderrichtlijn water
van 2000, waarmee onder meer de beginselen van duurzaam watergebruik werden
geïntroduceerd. Deze richtlijn is erop gericht de verslechtering van waterlichamen te voorkomen
en een goede kwalitatieve en kwantitatieve conditie van alle waterlichamen in de hele EU te
realiseren.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de vooruitblik op de controle van de Europese Rekenkamer. De volledige
vooruitblik is in het Engels beschikbaar op eca.europa.eu.
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Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) speelt een belangrijke rol bij duurzaam
waterbeheer. Het biedt een aantal instrumenten waarmee de druk op de watervoorraden kan
worden verminderd, maar het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor de financiering van
irrigatie-infrastructuur.
Deze controle van de impact van het EU-landbouwbeleid op het duurzaam gebruik van water is in
gang gezet om bij te dragen tot het toekomstige GLB.
De controleurs zullen beoordelen of het EU-beleid duurzaam watergebruik in de landbouw
bevordert. Zij zullen met name onderzoeken of:
o de Europese Commissie de beginselen van duurzaam watergebruik in de GLB-regels heeft
opgenomen;
o de EU-lidstaten deze beginselen toepassen en ervoor zorgen dat duurzaam watergebruik in
de landbouw wordt gestimuleerd.

Noot voor de redactie
De Europese Commissie heeft drie weken geleden besloten de kaderrichtlijn water, op grond
waarvan de lidstaten ervoor moeten zorgen dat alle waterlichamen tegen 2027 in “goede
conditie” verkeren, niet te herzien.
De vandaag gepubliceerde vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende
controletaak inzake het duurzaam gebruik van water in de EU-landbouw, die naar verwachting in
de tweede helft van 2021 zal worden afgerond. Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op
het voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een controle en mogen niet als
controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd. De volledige vooruitblik
op de controle is in het Engels terug te vinden op eca.europa.eu.
De ERK heeft de afgelopen jaren verschillende speciale verslagen over watergerelateerde
vraagstukken gepubliceerd, zoals woestijnvorming, de drinkwaterrichtlijn, eutrofiëring in de
Oostzee en de waterkwaliteit in het Donaubekken.
Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding
van de COVID-19-pandemie.
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