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Nitraat

Zorg dat de maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn samen 
met die uit de Bestuursovereenkomst nitraat voldoende zijn om uiterlijk in 
2025 in alle grondwaterbeschermingsgebieden te voldoen aan de 
nitraatnorm.
In een groot aantal grondwaterbeschermingsgebieden wordt de nitraatnorm van 
50 mg/l overschreden. Eind 2017 is een bestuursovereenkomst (BO) gesloten 
tussen Vewin, LTO, IPO, LNV en IenW om te zorgen dat in de 34 deelnemende 
gebieden blijvend voldaan wordt aan de nitraatnorm in het ondiepe grondwater. 
De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(NAP), en het nitraatdoel moet uiterlijk gedurende de looptijd van het 7e NAP 
(2022-2025) overal bereikt worden. Als dit niet tijdig dreigt te gaan lukken 
moeten de partijen bezien welke acties genomen moeten worden om het doel 
wel tijdig overal te halen. Deze maatregelen moeten indien nodig verplicht 
worden gesteld in het NAP. De looptijd van de BO nitraat is van begin 2018 tot 
eind 2021. Voor 1 november 2021 moeten de partijen besluiten of de BO nitraat 
wordt voortgezet en of aanpassing van doel of werkwijze daarbij nodig is. De 
maatregelen uit het 7e NAP, dat eind 2021 gereed moet zijn, moeten zorgen dat 
de doelen van de Nitraatrichtlijn en de KRW tijdig gehaald worden, en samen 
met (een eventueel vervolg op) de BO nitraat zorgen voor het duurzaam halen 
van het nitraatdoel in alle grondwaterbeschermingsgebieden.

i  Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Bestuursovereenkomst nitraat
 Mirja Baneke

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 

Nationaal Strategisch Plan

Geef in het Nationaal Strategisch Plan prioriteit aan het halen van de 
doelen uit de KRW, met extra aandacht voor het beschermen van 
drinkwaterbronnen.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nog in ontwikkeling 
en gaat vanaf 2023 in. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) geeft invulling aan 
het nieuwe GLB in Nederland. Het NSP moet bijdragen aan het halen van de 
doelen van het GLB, maar de lidstaten moeten in het NSP ook aangeven hoe 
ze de ambities gaan waarmaken uit de van-boer-tot-bordstrategie (Farm to Fork) 
die de Europese Commissie in mei 2020 presenteerde. Doel van deze strategie 
is verduurzaming van de Europese voedselvoorziening. Vewin vindt dat de 
ambities uit de van-boer-tot-bordstrategie in het NSP benut moeten worden om 
het halen van de Kaderrichtlijn Water-doelen dichterbij te brengen. Hiervoor zijn 
een betere implementatie van het GLB en betere afstemming van het GLB met 
de KRW van groot belang. Het NSP moet effectieve maatregelen bevatten die 
bijdragen aan het realiseren van een goede waterkwaliteit, met extra aandacht 
voor het beschermen van drinkwaterbronnen.

i  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan
 Mirja Baneke
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Bestrijdingsmiddelen

Bevorder een voortvarende uitvoering van de Toekomstvisie Duurzame 
Gewasbescherming 2030 om drinkwaterbronnen beter te beschermen 
tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen; zet alles op alles om de 
doelen in 2023 te halen.
Uit onderzoek van kennisinstituut KWR (2018, 2019) blijkt dat gewas- 
beschermingsmiddelen nog steeds in normoverschrijdende concentraties 
worden aangetroffen in drinkwaterbronnen. De tussenevaluatie van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de Tweede nota duurzame 
gewasbescherming (2019) laat zien dat het doel om in 2023 nagenoeg geen 
normoverschrijdingen meer te hebben in drinkwaterbronnen bij ongewijzigd 
beleid waarschijnlijk niet wordt gehaald. Uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit 
(2020) blijkt dat de Kaderrichtlijn Water-doelen nog niet in zicht zijn. Daarnaast 
zijn er zorgen over het ‘vergrijzen’ van het grondwater, omdat er steeds meer 
verschillende stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen op steeds grotere 
diepte in het grondwater worden aangetroffen. Er is daarom extra inzet nodig 
om de doelen van de Tweede nota (in 2023) en de KRW (in 2027) te kunnen 
halen en verdere verontreiniging van het grondwater tegen te gaan. In de 
Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 is afgesproken dat emissies 
van gewasbeschermingsmiddelen verder moeten worden teruggebracht naar 
nagenoeg nul in 2030. Een daadkrachtige uitvoering van het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma is daarom cruciaal, met focus op de bescherming van 
drinkwaterbronnen. Om de doelen van de Tweede nota en de KRW te kunnen 
halen moet ook ingezet worden op een verbetering van het toelatingsbeleid 
voor gewasbeschermingsmiddelen (onder andere meer systeemgericht), en op 
bewustwording, toezicht en handhaving in de omgeving van drinkwaterbronnen. 
Vewin is ondertekenaar van de Toekomstvisie en draagt bij aan de uitvoering 
en monitoring. 

i  Toekomstvisie Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen 2030
 Harrie Timmer
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