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Nitraat 

Zorg dat doelen uit Bestuursovereenkomst nitraat verankerd worden in 
NPLG en dat uiterlijk in 2025 in alle grondwaterbeschermingsgebieden 
wordt voldaan aan 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. Het nitraatdoel moet uiterlijk in 2025 in alle gebieden 
gehaald worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de helft van de gebieden 
doelbereik met de BO-aanpak niet mogelijk is. Volgens Vewin ligt nu voor 
de hand door te pakken in het NPLG. Hiervoor moet het nitraatdoel voor 
de grondwaterbeschermingsgebieden worden verankerd in het NPLG als 
randvoorwaarde voor de gebiedsprogramma’s. Het uiterlijk in 2025 duurzaam 
halen van het nitraatdoel in alle grondwaterbeschermingsgebieden moet 
integraal onderdeel zijn van de provinciale gebiedsprogramma’s.

i  Bestuursovereenkomst nitraat, Nationaal Programma Landelijk Gebied

 Mirja Baneke

Bestrijdingsmiddelen 

Zorg dat doelen voor 2023 en 2027 voor terugdringen van bestrijdings-
middelen in drinkwaterbronnen tijdig gehaald worden. 
De tussenevaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de 
Tweede nota duurzame gewasbescherming (2019) en recente metingen van 
de drinkwaterbedrijven laten zien dat het doel om in 2023 nagenoeg geen 
normoverschrijdingen meer te hebben in drinkwaterbronnen waarschijnlijk 
niet wordt gehaald. Daarnaast is er het probleem van ‘vergrijzing’ van het 
grondwater: steeds meer stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen worden 
op steeds grotere diepte in het grondwater aangetroffen. Er is extra inzet 
nodig om de doelen van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (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 moeten 
worden teruggebracht naar nagenoeg nul in 2030. Een ambitieuze uitvoering 
van het uitvoeringsprogramma is cruciaal, met focus op de bescherming van 
drinkwaterbronnen. Realisatie van de doelen met betrekking tot de kwaliteit 
van drinkwaterbronnen moet onderdeel zijn van de gebiedsprogramma’s in het 
kader van het NPLG.

i  Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 

 Mirja Baneke
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