ALGEMEEN OVERLEG GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Op 7 maart spreekt u met de minister van LNV en staatssecretaris van I&W over gewasbeschermingsmiddelen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen jaren verbeterd, maar er wordt nog niet voldaan aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor ecologische kwaliteit. Uit waterschapsmetingen blijkt dat bij 50 procent van de meetlocaties gewasbeschermingsmiddelen in hoge concentraties in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Dit heeft schadelijke gevolgen voor organismen
in het water. De risico’s van slechte waterkwaliteit zijn groot. Het kan gevolgen hebben voor volksgezondheid, voedselveiligheid en diergezondheid. Verder kan de Europese Commissie Nederland in gebreke stellen en sancties opleggen als de doelen van de KRW niet op tijd worden gehaald. Om deze reden vragen wij
uw aandacht voor onderstaande punten.
PROFESSIONEEL GEBRUIK
Op 1 november 2017 is het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op
verhardingen buiten de landbouw uitgebreid met de onverharde terreinen. Op het verbod wordt een aantal uitzonderingen gemaakt (sport-, recreatieterreinen en bepaalde siertuinen), waarover Green Deals gesloten zijn. In haar brief van 20 december jl. (Kamerstuk 27858 nr. 416) geeft de staatssecretaris aan dat
het haar inzet is om alle uitzonderingen vanaf 2020 te beëindigen, maar dat er mogelijk uitzonderingen
blijven.
De waterschappen waarderen dat de staatssecretaris de uitzonderingen wil beëindigen, maar hebben wel
zorgen over de uitzonderingen die mogelijk blijven. Ook zijn de waterschappen bezorgd of er voldoende
voortgang wordt geboekt zodat deze sectoren in 2020 chemievrij kunnen zijn.

Vraag: Kan de staatssecretaris de voortgang in beeld brengen hoever de sectoren zijn gevorderd in het
chemievrij zijn? Hoe wil de staatssecretaris druk blijven uitoefenen zodat alle uitzonderingen vanaf 2020
beëindigd kunnen worden?
NIET-PROFESSIONEEL GEBRUIK
In de eerder genoemde brief van de staatssecretaris geeft zij aan een Green Deal te hebben gesloten om
het particulier gebruik van chemische middelen terug te dringen. Na evaluatie van de Green Deal wil zij,
indien noodzakelijk, wetgeving aan uw Kamer voorleggen om een verbod mogelijk te maken.
Waterschappen zijn voorstander van een verbod op het gebruik van middelen door particulieren. Bij deze
groep gebruikers (240.000 volkstuinen en 5 miljoen particuliere tuinen) is de kans groot dat ze niet goed
op de hoogte zijn van de risico’s voor mens, dier en milieu. Wij kunnen ons voorstellen dat goede voorlichting helpt, maar het is de vraag of dat afdoende is.
De waterschappen pleiten dan ook een verbod met een zo kort mogelijke, realistische overgangstermijn.
Daarmee weten de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook de fabrikanten, adviseurs en
verkopers waar ze aan toe zijn en kunnen zich daarop voorbereiden. Daarnaast geeft dit een impuls aan
de benodigde innovaties en zal dit de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit ten goede komen.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om alvast stappen te zetten richting een verbod?
AANLEG WASPLAATSEN MET ZUIVERING
Onderzoek toont aan dat het reinigingswater van spuitapparatuur een belangrijke emissieroute is waarmee gewasbeschermingsmiddelen in het (water)milieu terecht komen. Het aanleggen van een wasplaats
met zuivering is een maatregel om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar bodem, grond- en
oppervlaktewater tegen te gaan. De maatregel wordt bij verschillende waterschappen vanuit de Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer (DAW) aanpak (financieel) gestimuleerd met POP3-gelden.
Bij het aanleggen van een wasplaats moet de agrariër zich houden aan de voorschriften die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De huidige voorschriften zijn strenger dan de bepalingen die
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zijn opgenomen in het concept Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) van de Omgevingswet. Dit leidt ertoe dat agrariërs in afwachting van het BAL wachten met de aanleg van wasplaatsen met een zuivering.
Het watermilieu is hiermee niet gebaat.
Het probleem kan worden opgelost door de huidige voorschriften voor wasplaatsen in het Activiteitenbesluit milieubeheer aan te passen op die van het BAL met bijbehorende overgangstermijn. Hiermee kan
vanuit het DAW de tussenliggende periode gebruikt worden om vanuit het DAW de aanleg van wasplaatsen met zuivering te stimuleren en daarvoor POP3-gelden ter beschikking te stellen.

Vraag: Is de staatssecretaris ertoe bereid de voorschriften voor wasplaatsen in het Activiteitenbesluit aan
te passen op die van het BAL?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

