Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen
Bescherm drinkwaterbronnen tegen verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen.
Uit onderzoek van KWR (december 2017) blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen nog
steeds in normoverschrijdende concentraties in drinkwaterbronnen worden aangetroffen. In de Tweede nota duurzame gewasbescherming is als doel opgenomen om in
2023 nagenoeg geen overschrijdingen meer te hebben van de drinkwaternorm in
oppervlaktewater. De Tweede nota wordt in 2018 en 2019 geëvalueerd. De verwachting
is dat het einddoel niet wordt gehaald; er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig
om drinkwaterbronnen te beschermen tegen verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen. Vewin vindt dat deze maatregelen opgenomen moeten worden in de
bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit, gecombineerd met een integrale benadering
om waterkwaliteitsproblemen door landbouwemissies te verminderen. Mogelijke
maatregelen zijn een verbod op niet-professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen,
rekening houden met cumulatieve effecten bij toelating van middelen, en uitbreiding
van teelt- en spuitvrije zones. Daarnaast is uitbreiding van toezicht en handhaving
nodig, met een focus op drinkwaterbronnen.
i Gewasbeschermingsmiddelen, Mirja Baneke
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Nitraat
Bevorder een voortvarende uitvoering van de bestuursovereenkomst nitraat met eind
2018 duidelijkheid over het juridische instrumentarium voor verplichte maatregelen.
Bij veel grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie wordt de nitraatnorm van
50 mg/l overschreden. Het generieke beleid uit het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn
is onvoldoende om de kwaliteit van het grondwater hier te verbeteren. Daarom is in
december 2017 een bestuursovereenkomst gesloten tussen Vewin, LTO, IPO, LNV en
IenW om de uitspoeling van nitraat in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden
terug te dringen. Hierbij moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk gedurende de looptijd
van het 7e actieprogramma, aan de nitraatnorm worden voldaan.
Uiterlijk 30 juni 2019 wordt besloten of er voldoende voortgang is in de uitvoering van
de overeenkomst. Mocht er onvoldoende perspectief zijn op doelbereik dan zullen
aanvullende maatregelen verplicht worden gesteld gedurende de looptijd van het 6e
actieprogramma. Vewin bepleit dat eind 2018 helder is welk wettelijk instrumentarium
passend is.
i Bestuursovereenkomst nitraat in grondwater, Mirja Baneke
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