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Herziening Richtlijn 
Duurzaam Gebruik 
Pesticiden
De Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik 

Pesticiden heeft als doel het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen in Europa te 

beperken via ‘Integrated Pest Management’ of 

IPM. Momenteel wordt in Brussel gewerkt aan 

een herziening van deze richtlijn: een goede 

gelegenheid om de vrijblijvendheid ervan te 

verminderen. Want die bescherming mag nog 

wel wat krachtiger, ook in Nederland!
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Mini-dossier Mestbeleid

Onder de Europese Nitraatrichtlijn moeten alle 

lidstaten elke vier jaar een actieprogramma 

opstellen om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Nederland dient dit 7e Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn (NAP) in december in. Twee 

onderzoekers van Wageningen University & 

Research en twee hoogleraren van Universiteit 

Utrecht geven hun visie op het Nederlandse 

mestbeleid.

WGO: waterkwaliteits-
doelen móéten in 2027 
gehaald zijn

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het 

Wetgevingsoverleg Water plaats. De aanwezige 

Kamerleden ruimden een prominente plaats in 

voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het niet 

halen van de KRW-doelen in 2027. De Kamerleden 

waren het met elkaar eens dat de doelen uiterlijk 

in 2027 gehaald moeten zijn. Ze spraken hun 

zorg uit over het feit dat het doelbereik met de 

huidige maatregelen niet mogelijk blijkt.16


