
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen

Bescherm grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging met gewas-
beschermingsmiddelen via het toelatingsbeleid en bij het gebruik van middelen. 
Grond- en oppervlaktewater moeten bij toelating en gebruik van gewasbeschermings-
middelen worden beschermd tegen de risico’s ervan. Voor drinkwater belangrijke
doelstellingen van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming zijn: nagenoeg
geen overschrijdingen van de drinkwaternorm in oppervlaktewater in 2023, en in
2018 een afname van 50% van het aantal overschrijdingen ten opzichte van 2013. 
Bij de evaluatie van de Tweede Nota in 2018 en 2019 is het van belang om goed zicht
te krijgen op de voortgang in het bereiken van deze doelen. Als verwacht wordt dat
het einddoel in 2023 niet gehaald wordt zijn aanvullende maatregelen nodig om de
belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen. 
Vewin is blij met het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermings-
middelen in de openbare ruimte, en pleit voor een verbod op de verkoop en het
gebruik van deze middelen voor niet-professionele gebruikers. Binnen de land- en
tuinbouw is het van belang dat effectieve maatregelen breder worden ingezet,
bijvoorbeeld het inrichten van bufferzones, toepassing van emissiereducerende
technieken en niet-chemische methoden. Voor brede uitrol is het essentieel dat er
POP3-financiering beschikbaar is ter ondersteuning van agrariërs en dat maatregelen
opgenomen worden in het Activiteitenbesluit en in certificeringsschema’s van de
landbouwsector. Ook een goede opvolging van de aanbevelingen en voorschriften uit
de emissiereductieplannen, die toelatinghouders opstellen voor middelen die een
knelpunt vormen voor de drinkwatervoorziening, is van belang. Handhaving moet
worden toegespitst op beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater. 

i Tweede nota Duurzame Gewasbescherming, Mirja Baneke
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Stem het Europese landbouwbeleid en het Europese waterbeleid beter op elkaar af
en zorg dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bijdraagt aan het halen van de
doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt tot 2020. Eind 2017
presenteert de Europese Commissie haar eerste voorstellen voor herziening van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2020. Vewin vindt dat Nederland moet
bepleiten dat de financiële mogelijkheden voor het nemen van vergroenings- en agro-
milieumaatregelen worden behouden en uitgebreid en dat het toekomstige Europese
landbouwbeleid beter wordt afgestemd op het Europese waterbeleid, en bijdraagt aan
het halen van de doelen uit de KRW. (zie verder onder ‘Europese Unie’)

i Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Mirja Baneke

Mestbeleid en 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn 

Neem in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn concrete maatregelen op om
knelpunten door mestgerelateerde stoffen voor drinkwaterbronnen terug te dringen. 
Overbemesting leidt tot kwaliteitsproblemen en normoverschrijdingen van diverse
mestgerelateerde stoffen in het grondwater bij winningen voor drinkwaterproductie.
Het is een omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven, met name bij kwetsbare
grondwaterwinningen op uitspoelingsgevoelige zandgronden in het zuiden en oosten
van Nederland. Het leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven win-
ningen moeten aanpassen, extra moeten zuiveren of in het uiterste geval winningen
moeten verplaatsen of sluiten. Vewin vindt dat de nitraatnorm van 50 mg/l gemiddeld
voor het ondiepe grondwater specifiek moet gelden voor intrekgebieden van 
winningen. Het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn moet maatregelen bevatten om
normoverschrijdingen van mestgerelateerde stoffen weg te nemen in grondwater-
beschermingsgebieden en de doelen uit de Kaderrichtlijn Water hier te halen. Deze
maatregelen moeten een combinatie zijn van verplicht/dwingend en vrijwillig/ stimu-
lerend. Regionaal maatwerk is nodig om problemen effectief op te kunnen lossen,
maar dit moet passen binnen een nationaal kader, waarbij het Rijk een regierol vervult.
Er moet aandacht zijn voor een adequate handhaving die zich richt op grondwater-
beschermingsgebieden. Drinkwaterbedrijven blijven deelnemen aan verschillende
samenwerkingsprojecten met agrariërs om uitspoeling van meststoffen te verminderen.

i Mestbeleid, 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn, Mirja Baneke



Natuurbeleid

Zet in het natuurbeleid in op functiecombinaties en robuuste gebieden.
Drinkwaterbedrijven beheren 23.000 hectare natuurgebied, vaak onderdeel van het
Nationaal Natuur-netwerk. Ruim 62% van de waterwingebieden is Natura 2000-gebied.
In deze gebieden wordt 75-95% van alle Nederlandse planten en dieren aangetroffen.
Drinkwaterbedrijven zijn in publieke handen en hebben een wettelijke taak in het (mede)
beheren van terreinen ter bescherming van de drinkwaterbronnen. De continuïteit en
kwaliteit van het beheer zijn daarmee geborgd. Vewin vindt het van belang dat in het
natuurbeleid wordt ingezet op robuuste natuur, met aandacht voor natuurlijke
systemen en voor de landschappelijke schaal. Zo is er minder inspanning nodig om
specifieke soorten, habitats en gebieden te behouden en kunnen natuur- en water-
doelen elkaar versterken. In het kader van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater
werken natuurorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten, het ministerie van
EZ en drinkwaterbedrijven samen aan het halen van natuurdoelen en bescherming
van drinkwaterbronnen. De routekaart die in dit kader is ontwikkeld, ondersteunt
regionale initiatieven die de functiecombinatie versterken en een bijdrage leveren
aan de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda onder de Rijksnatuurvisie. 

i Natuurbeleid, Rijksnatuurvisie, Mirja Baneke
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