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Kees van Rooijen, LTO Nederland

‘Schepje bovenop aanpak  
gewasbestrijdingsmiddelen’

Voor de drinkwatersector is het van groot belang om de kwaliteit 

van ons grond- en oppervlaktewater te borgen en te verbeteren. 

Een belangrijke partner in dit traject is de Nederlandse land- en 

tuinbouwsector. Kees van Rooijen, beleidsadviseur water bij LTO, 

geeft zijn visie over verbetering van de waterkwaliteit.

De inzet van de landbouw op dit dossier 

is de afgelopen jaren gegroeid, maar in 

grond- en oppervlaktewater zijn nog regel-

matig overschrijdingen van de normen voor 

gewasbeschermingsmiddelen en mest te 

vinden. Nog onlangs gaf brancheorganisatie 

LTO Nederland, als één van de onderteke-

naars van de Verklaring van Amersfoort, te 

kennen waterkwaliteit hoog op de agenda 

te hebben. 

Beleidsadviseur water Kees van Rooijen 

(LTO Nederland) geeft aan op welke wijze 

de sector invulling wil geven aan de ambi-

tie van verbetering van de waterkwaliteit: 

‘Wij zijn verguld met de Verklaring van 

Amersfoort; we zien dat als een beves-

tiging van het feit dat we op de goede 

weg zijn. De boeren en de waterbeheer-

ders werken al langer samen binnen het 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 

en nu hebben ook de andere stakeholders 

zich gecommitteerd aan de gezamenlijke 

doelen. Er zijn veel parallelle belangen bij de  

stakeholders in de waterwereld. Ook boe-

ren zijn enorm afhankelijk van een goede 

watervoorziening: water is voor hen een 

belangrijke productiefactor ‘niet te veel en 

niet te weinig’. Daardoor zijn zij afhankelijk 

van de waterbeheerders, maar ook van de 

beleidsmakers van IenM en EZ. Eigenlijk 

heeft iedereen iedereen nodig. En daarom 

is het zo belangrijk dat alle stakeholders 
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deze adhesiebetuiging aan waterkwaliteit 

hebben uitgesproken. Nu is het wel zaak 

om dat enthousiasme te behouden.’

Wat gaat u als LTO concreet doen?

Van Rooijen: ‘Met de waterschappen en de 

betrokken ministeries hebben we maatrege-

lenlijsten samengesteld. De generieke maat-

regelen, zoals mestgebruiksnormen en het 

toelatingsbeleid van gewasbescherming, 

hebben groot effect gehad, maar lopen nu 

tegen hun grenzen, terwijl de gewenste 

resultaten nog niet zijn bereikt. We zul-

len dus meer gebiedsgericht moeten gaan 

werken en maatwerk leveren. Dat is ook de 

formule van het DAW: we zoomen in op de 

specifieke omstandigheden in een regio en 

op de bedrijfsvoering. Je kunt je voorstellen 

dat er op zandgrond andere maatregelen 

nodig zijn dan bij een veenbodem. Het gaat 

daarbij steeds om de verbinding tussen het 

water- en het bodemsysteem: je zult het 

integraal moeten aanvliegen. Dat klinkt 

eenvoudiger dan het is. Zowel bij de over-

heid als de onderzoeksinstituten zijn dit 

van oudsher twee gescheiden werelden: het 

kost tijd om dat samen te brengen. De wens 

van Vewin om hier de snelheid in te hou-

den, begrijp ik en onderschrijven wij ook.’

Gewasbeschermingsmiddelen 
De waterkwaliteit is de afgelopen decennia 

verbeterd, maar de laatste jaren stagneert 

de vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied 

van gewasbeschermingsmiddelen. Wat zijn 

volgens LTO de beste maatregelen om gewas-

beschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen 

verder te verminderen? 

Van Rooijen: ‘Residuen van gewasbescher-

mingsmiddelen zijn een hardnekkig pro-

bleem. Eerlijk gezegd zijn wij net als Vewin 

teleurgesteld dat dit nog niet is opgelost. De 

landbouwsector is hier al 30 jaar mee bezig 

en wij hadden verwacht dat dit probleem in 

2015 wel getackeld zou zijn. De praktijk is 

weerbarstiger: het generieke beleid is blijk-

baar niet genoeg om alle problemen op te 

lossen. Er zal een schepje bovenop moeten.’

‘Schoner, groener, beter’
Hij vervolgt: ‘Ook hier staan wij dus een 

meer specifiek beleid voor: dat heeft geleid 

tot een gezamenlijk programma ‘Schoner, 

groener, beter’. Doel: vóór 2021 verminde-

ren wij de vermijdbare emissies met 80%. 

Het actieplan biedt een overzicht van acties 

en maatregelen om de emissies te vermin-

deren, de middelen te vergroenen en de 

teeltsystemen te optimaliseren.’

‘Onze sector beseft ten volle dat de maat-

schappij op dit vlak actie van ons verwacht. 

De eisen voor onze ‘licence to produce’ 

zullen de komende jaren steeds strenger 

worden: voor knoeiers is geen plaats in de 

keten. De kennis is er, we zijn het eens over 

de oplossingsrichtingen, de houding is om-

geslagen, het gedrag gaat de goede kant op. 

Ik heb het volste vertrouwen dat we dit voor 

elkaar krijgen vóór 2027.’

Nitraatproblematiek
De Europese Nitraatrichtlijn is voor de 

drinkwatersector belangrijk ter bescher-

ming van het grondwater. Hoe kijkt LTO tegen 

deze richtlijn aan? Hoe kunnen de knelpunten in 

drinkwaterbronnen volgens LTO het beste aange-

pakt worden?

Van Rooijen: ‘Nederland legt de Nitraat-

richtlijn rigide uit, door het gehele land als 

nitraatgevoelig te bestempelen. Wij zijn het 

daar niet mee eens, omdat er grote lokale 

en regionale verschillen zijn. Ook is er veel 

discussie over het meetprotocol, maar uit de 

KRW-monitoring blijkt dat inmiddels veel 

grondwaterlichamen als geheel voldoen 

aan het maximum van 50 mg/l nitraat. Dit 

moet ook wel, want de mestgebruiksnor-

men zijn sterk teruggebracht. Wij begrijpen 

overigens wel dat deze bevinding lokaal bij 

een waterwinning geen zekerheid biedt aan 

een drinkwaterbedrijf.’ 

‘Tegelijkertijd toont een recent onderzoek 

van het RIVM en het Landbouw Economisch 

Instituut bij 300 intensieve melkveehou-

derijbedrijven aan dat zij in alle gevallen 

voldoen aan de nitraatnorm, behalve in het 

löss-gebied in Limburg. Hoewel er dus nog 

knelpunten zijn, zien wij dus een positieve 

trend: als het deze bedrijven lukt hun emis-

sie naar het grondwater terug te dringen, 

lukt het uiteindelijk iedereen.’

Europese subsidies
Via het Europese Plattelands ontwikkelings-

beleid (POP3) zijn tientallen miljoenen 

euro’s per jaar beschikbaar voor boeren die 

watermaatregelen nemen. Wordt hierbij ook 

ingezet op waterkwaliteitsmaatregelen die bijdra-

gen aan bovenstaande issues?

Van Rooijen: ‘Zeker: binnen het DAW kun-

nen wij met ingang van 2014 dat Brusselse 

geld gebruiken voor watermaatregelen. 

De waterschappen hebben zich bereid ver-

klaard voor de co-financiering te zorgen. 

Probleem daarbij is wel dat het loket voor 

het aanvragen van subsidies bij de provin-

cies niet ‘open’ is, doordat de uitvoerings-

verordening nog niet is vastgesteld. We 

hopen dat dit probleem snel is opgelost.’

Wat verwacht LTO van de drinkwatersector, om 

samen te kunnen toewerken naar verbetering van 

de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater?

Van Rooijen: ‘Met de waterschappen heb-

ben we een projectaanpak die begint met 

gebiedsbijeenkomsten met algemene infor-

matie, en daarna huiskamergesprekken en 

individuele keukentafelgesprekken om af-

spraken ‘smart’ te maken. Die aanpak zou-

den de drinkwaterbedrijven rondom drink-

waterbeschermingsgebieden ook kunnen 

toepassen. Er zijn binnen het DAW volop 

kansen om samen en met gesloten beur-

zen doelen te bereiken, bijvoorbeeld door 

werk met werk te maken. Daarnaast kan 

een drinkwaterbedrijf ook co-financiering 

leveren voor het Brusselse budget. Boeren, 

waterschappen en drinkwaterbedrijven 

hebben elkaar nodig, maar hebben elkaar 

ook veel te bieden: zoek elkaar op en leer 

elkaar kennen, daar begint het vaak mee!’

‘Met zoveel kansen wil LTO Nederland voor-

komen dat er onnodig ruis op de lijn komt. 

In dat kader kan het helpen als de drink-

waterbedrijven ruimhartiger omgaan met 

de schadevergoedingen bij ondiepe water-

winningen in zandbodems. Er wordt al lang 

gewerkt met verouderde modellen voor de 

vergoeding, terwijl iedereen weet dat de 

bedragen te laag zijn. Helaas duurt het erg 

lang voor een nieuw systeem is ontwikkeld. 

De belofte van de drinkwaterbedrijven om 

straks met terugwerkende kracht die ho-

gere vergoedingen uit te keren, zou bij de 

boeren veel goodwill kweken.’ 

Samen
‘We zitten in Nederland allemaal op een 

kleine postzegel, dicht op elkaar. Je kunt de 

problemen hier niet over de schutting gooi-

en. We zijn samen verantwoordelijk voor het 

water/bodemsysteem en we zullen dus sa-

men goed rentmeesterschap moeten tonen 

door elkaar te helpen, met denkvermogen, 

mankracht en materiële of financiële midde-

len. Want samenwerken doe je samen.’


