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Collegevoorzitter Johan de Leeuw:

‘Bij het Ctgb gaat het  
over veiligheid’
Het Ctgb oordeelt over de toe-

lating van gewasbeschermings-

middelen en biociden op basis van 

Europees geharmoniseerde wet- en 

regelgeving. Sinds april 2012 is  

Johan de Leeuw college-

voorzitter van deze 

nationale toelatings-

autoriteit. Hoe heeft 

hij zijn eerste jaar er-

varen, en wat is zijn 

visie op het werk van 

zijn organisatie? 
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In Nederland mogen alleen bestrijdings-

middelen worden gebruikt die zijn toe-

gelaten op grond van de Wet gewasbe-

schermingsmiddelen en biociden (Wgb). 

Het College voor de toelating van gewas-

beschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 

beoordeelt de mogelijke risico’s voor mens, 

dier en milieu en beslist op grond van de 

Wgb over toelating. 

Het Ctgb is een tariefgestuurd zelfstandig 

bestuursorgaan dat beslissingen neemt op 

basis van beleid van vier departementen: 

EZ, I & M, VWS en  SZW. Het beleid voor 

gewasbescherming is onder andere vastge-

legd in de nota ‘Duurzame gewasbescher-

ming’, waarvan binnenkort een nieuwe 

versie wordt gepresenteerd. Sinds april 

2012 is ir. Johan de Leeuw collegevoorzit-

ter van het Ctgb. Hoe heeft hij zijn eerste jaar 

ervaren? 

De Leeuw: ‘Het Ctgb vind ik een indruk-

wekkende organisatie, waar veel hoogopge-

leide en ervaren professionals hard werken 

aan de veiligheid van onze leefomgeving. 

Er is – ook internationaal – veel vraag 

naar onze diensten en we groeien in een 

vrij korte tijd naar zo’n 130 medewerkers. 

De formele besluitvorming vindt plaats 

in ons college, dat wordt gevormd door 

mensen met verschillende achtergron-

den: onder andere toxicologie, ecologie, 

arbeidsomstandigheden, geïntegreerde ge-

wasbescherming en de waterschapswereld. 

Samen met onze nieuwe directeur werken 

wij aan onze ambities om snel en goed aan 

de vraag naar onze diensten te voldoen, 

tegen een kostendekkend tarief.’

Hoe ervaart u de relatie met de drinkwatersector 

en de andere partijen uit het veld?

De Leeuw: ‘Vanuit mijn verleden ken ik 

alle stakeholders op dit gebied goed en 

weet ik ze te vinden als het nodig is. Met 

de producenten van gewasbeschermings-

middelen en biociden bestaan al geregelde 

periodieke overlegmomenten. Met de an-

dere stakeholders willen wij de contacten 

op bestuurlijk niveau gaan intensiveren. 

Daarnaast gaan we ook een klankbord-

groep instellen met deskundigen die het 

vertrouwen van deze stakeholders hebben 

Als het aan ons ligt, spreken wij elkaar ook 

bilateraal wat vaker.’

Welke relatie ziet u tussen het gebruik van 

chemische gewasbeschermingsmiddelen en 

de doelen van de Kaderrichtlijn Water?  

Hoe kan het Ctgb bijdragen aan het realiseren 

van de KRW-doelen?

De Leeuw: ‘Er zijn nog flink wat knelpunten 

bij het halen van de KRW-doelen; en daarbij 

spelen chemische gewasbeschermingsmid-

delen een grote rol. Mede door ons werk 

zijn in het verleden al enkele kritische stof-

fen verboden, zoals atrazin en diuron. Als 

uit een aanvraagdossier blijkt, dat normen 

mogelijk overschreden kunnen worden, 

dan vraagt het Ctgb aanvullende gegevens 

op bij de aanvrager of hanteren wij stren-

gere eisen voor de gebruiksvoorschriften 

op de etiketten.’

Welke gewasbeschermingsmiddelen vormen op 

dit moment knelpunten voor de bronnen voor 

de drinkwatervoorziening? Hoe gaat het Ctgb 

daarmee om?

De Leeuw: ‘Een bekend voorbeeld van een 

kritische stof is glyfosaat. Door het brede 

gebruik van deze stof op verhardingen 

worden de grenswaarden bij een aantal 

drinkwaterinnamepunten regelmatig 

over schreden. Inmiddels is er voor glyfo-

saat een certificeringsplicht en een maatre-

gelenprogramma, dat strikt moet worden 

toegepast om te voorkomen dat deze stof de 

norm overschrijdt.’ 

Als stoffen zoals glyfosaat en ampa de 

normen overschrijden, is het logisch dat 

er actie op wordt ondernomen, aldus het 

RIVM. Bekend is dat de normen al jaren 

veelvuldig worden overschreden. Welke  

actie onderneemt het Ctgb?

De Leeuw: ‘In zo’n geval moet je ingrijpen. 

Het Ctgb heeft per december 2006 de toe-

passing op verhardingen van deze stoffen 

alleen volgens Duurzaam Onkruid Beheer 

(DOB) toegestaan. Wij zijn daarbij uitge-

gaan van de metingen uit DOB-proeven, 

waaruit blijkt dat de gemiddelde emissie 

bij het juist toepassen van de techniek met 

90% kan worden verminderd. Hierdoor is 

een lichte verbetering opgetreden, maar 

deze was nog onvoldoende. Vanaf januari 

2010 is hier daarom de bepaling bijgeko-

men dat deze toepassing alleen mag wor-

den uitgevoerd door gecertificeerde toepas-

sers/bedrijven.’

‘Het ctGb Heeft verscHillende  

moGelijkHeden tot sturinG’
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Wat kunt u verder doen om de normoverschrij-

dingen terug te dringen? 

De Leeuw: ‘Wij hebben verschillende mo-

gelijkheden tot sturing, bijvoorbeeld door 

aanvullende informatie bij de producen-

ten – de aanvragers – op te vragen. Wij 

leggen de bal vaak terug. Zij moeten met 

aanvullende gegevens aantonen dat als 

hun middel volgens de voorschriften wordt 

gebruikt de norm niet wordt overschreden. 

Veel overschrijdingen ontstaan door fou-

tief gebruik; ondanks dat professionele ge-

bruikers een bewijs van vakbekwaamheid 

hebben (en dat moeten bijhouden).’

 

In het verleden zijn drinkwaterknelpunten 

opgelost door een verbod op enkele gewas-

beschermingsmiddelen. Ziet u dat ook als een 

mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten? 

De Leeuw: ‘Dat hangt af van de aard en het 

aantal van de normoverschrijdingen. Als 

het incidentele overschrijdingen zijn die 

met aanvullende maatregelen en eisen aan 

etikettering zijn op te lossen, dan bewan-

delen we die weg. Maar als het een persis-

tent probleem is, dan pakken we door. Dat 

wordt ook van ons verwacht: de veiligheid 

van mens en leefmilieu staat bij ons voorop 

en dan kan het gebruik van een bepaald 

middel worden verboden.’

Het RIVM stelt elders in deze Waterspiegel: 

‘Strenge toetsing bij toelating, strakke 

normering en scherp toezicht op de na-

leving van de normen zijn essentieel om 

ons drinkwater te beschermen tegen onge-

wenste stoffen’. Bent u het hiermee eens en is 

dat op dit moment de praktijk?

De Leeuw: ‘Daar is het Ctgb het inderdaad 

mee eens. Hierbij moet bedacht worden 

dat het in de praktijk bij drinkwater uit 

oppervlaktewater lastig is om effecten van 

maatregelen in de toelating direct terug 

te zien in de meetresultaten van de water-

kwaliteit, omdat de metingen door vele 

factoren worden beïnvloed. Verder is het 

zo dat de emissiereducerende maatregelen 

enige tijd nodig lijken te hebben om inge-

regeld te raken.’

Welke mogelijkheden ziet het Ctgb voor biolo-

gische gewasbeschermingsmiddelen en voor de 

inzet van nieuwe technieken om bestaande mid-

delen milieuvriendelijker te maken? 

De Leeuw: ‘Middelen voor biologische 

gewas be scherming worden in het  

Ctgb -jargon Gewasbeschermingsmiddelen 

van Natuurlijke Oorsprong genoemd. 

Biologisch is niet altijd per definitie veilig. 

Ook aan het gebruik van biologische mid-

delen kleven risico’s voor mens, dier en 

milieu. Deze worden ook vóór toelating op 

de markt door ons beoordeeld. Een ander 

alternatief is het milieuvriendelijker ge-

bruiken van bestaande middelen, of het ge-

bruik van duurzame alternatieven. Daarbij 

kun je denken aan precisielandbouw, door 

toepassing van nieuwe technieken zoals re-

mote sensing of GPS, en drift-reducerende 

spuitmethoden. Ook gedragsbeïnvloeding 

van gebruikers is een belangrijke manier 

om normoverschrijdingen tegen te gaan.’

 

Hoe kunnen deze toepassingen worden gestimu-

leerd? 

De Leeuw: ‘Allerlei organisaties beschikken 

over veel relevante informatie, maar weten 

elkaar niet altijd goed te vinden. Door par-

tijen en technologieën uit verschillende 

sectoren bij elkaar te brengen kun je pro-

blemen aanpakken. Daarbij is dus vooral 

goede communicatie en het scheppen van 

een gremium, zoals in het initiatief Slim 

Geregeld, Goed Verbonden, belangrijk.’

Het ministerie van I & M voert naar aanleiding 

van de motie Grashoff een vergelijking uit naar 

methoden van chemisch en niet-chemisch beheer. 

Hoe kijkt het Ctgb daar tegenaan?

De Leeuw: ‘De Kamer heeft gevraagd om 

alle beschikbare en denkbare beheertech-

nieken op een rij te zetten. Wij volgen dat 

natuurlijk, omdat er een element in kan 

zitten dat wij kunnen meenemen voor onze 

gebruiksvoorschriften. Verder wachten we 

de uitkomst van de politieke discussie af.’

Het huidige kabinet lijkt in het gewasbe-

schermingsbeleid in te zetten op een hoger 

ambitieniveau voor wat betreft milieu-

kwaliteit. Hoe kijkt u daar tegenaan? Welke 

maatregelen kunnen worden opgenomen in de 

Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming om 

de waterkwaliteitsdoelen sneller te bereiken?

De Leeuw: ‘Het Ctgb adviseert om stan-

daard meer reducerende driftarme spuit-

doppen voor te schrijven en ook voor 

teeltvrije zones verder te gaan. Daarnaast 

is het winst om de etiketten robuuster te 

maken (het project ‘WGGA naar WG’). Door 

verder alle emissie-reducerende maatrege-

len in te delen in klassen en alleen nog de 

toegestane teeltvrije zones in combinatie 

met de toegestane drifreductieklassen op 

de WG’s te vermelden, worden de etiketten 

duidelijker en transparanter. Dit maakt de 

gebruiksvoorschriften beter naleefbaar en 

handhaafbaar, wat bijdraagt aan een ho-

gere milieukwaliteit.’

Project ‘WGGA naar WG’
Er is gebleken dat het huidige WGGA 

– Wettelijk gebruiksvoorschrift en 

Gebruiks aanwijzing – van gewasbescher-

mingsmiddelen niet altijd handhaafbaar, 

naleefbaar en eenduidig is. In 2008 deed 

het rapport Oplossingsrichtingen uit 

‘Beschikbaar en Handhaafbaar’ een aan-

beveling om het huidige WGGA van ge-

wasbeschermingsmiddelen te wijzigen. 

Deze wijziging houdt in dat alle wettelijke 

(en daardoor te handhaven) voorschrif-

ten het Wettelijk gebruiksvoorschrift 

(WG) vormen. Naar aanleiding van dit 

rapport is het project ‘WGGA naar WG’ 

gestart. De doelstelling van het project 

is om een meer gebruiksvriendelijk, een-

duidig, handhaafbaar en leesbaar WG 

op te leveren. Het WG zal hierdoor ook 

beter nageleefd kunnen worden. Zaken 

waar het Ctgb op heeft getoetst, zullen 

in dit WG duidelijk naar voren komen. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen WG’s 

voor professioneel gebruik en WG’s voor 

niet-professioneel gebruik.

Johan de Leeuw, collegevoorzitter van het Ctgb.


