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Gewasbeschermingsmiddelen

Nitraat

Neem extra maatregelen om drinkwaterbronnen te beschermen tegen
verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen.
Uit onderzoek van RIVM (2016) en KWR (2018) blijkt dat gewasbeschermings
middelen nog steeds in normoverschrijdende concentraties worden
aangetroffen in drinkwaterbronnen. De tussenevaluatie van het PBL (2019) van
de Tweede nota duurzame gewasbescherming laat zien dat het doel om in 2023
nagenoeg geen normoverschrijdingen meer te hebben in drinkwaterbronnen
bij ongewijzigd beleid waarschijnlijk niet wordt gehaald. Ook de doelen van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 zijn nog niet in zicht. Maar in de recente
Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is afgesproken dat emissies van
gewasbeschermingsmiddelen nog verder moeten worden teruggebracht,
naar nagenoeg nul in 2030. Er is daarom veel extra inzet nodig de doelen van
de Tweede nota en de KRW tijdig te kunnen halen en de ambitie voor 2030
binnen bereik te brengen. Maatregelen moeten opgenomen worden in het
uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie. Een daadkrachtige uitvoering
van dit uitvoeringsprogramma is cruciaal, waarbij de focus moet liggen op de
bescherming van drinkwaterbronnen.

Bevorder een voortvarende uitvoering van de bestuursovereenkomst
nitraat om grondwaterbronnen beter te beschermen tegen verontreiniging
met nitraat.
In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm in
grondwater van 50 mg/l overschreden. Het generieke beleid uit het 6e actie
programma Nitraatrichtlijn is onvoldoende om de kwaliteit van het grondwater te
verbeteren. Daarom is eind 2017 een bestuursovereenkomst gesloten tussen
Vewin, LTO, IPO, LNV en ministerie van IenW om de uitspoeling van nitraat in
deze gebieden terug te dringen en hier zo snel mogelijk aan de nitraatnorm te
voldoen. In juni 2019 hebben de partijen de voortgang van de overeenkomst
beschouwd. Er is besloten de ingezette koers vast te houden, maar extra
evaluatiemomenten in te bouwen omdat het perspectief op doelbereik nog
onvoldoende in beeld is. Deelnamepercentages van agrariërs in grondwater
beschermingsgebieden moeten omhoog en de voorgenomen maatregelen
pakketten moeten concreter worden gemaakt. Uiterlijk op 30 juni 2020 spreken
de partijen zich opnieuw uit over de voortgang. Als er dan onvoldoende
perspectief is op doelbereik worden aanvullende maatregelen verplicht gesteld
via het 6e actieprogramma.
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