ALGEMEEN OVERLEG LEEFOMGEVING
Op 7 maart staat een algemeen overleg Leefomgeving gepland met staatssecretaris Van Veldhoven. Op de
agenda staat een aantal onderwerpen dat voor de waterschappen relevant is, namelijk een handelingsperspectief voor bagger en een beperking van drift bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
BAGGER
Baggeren is noodzakelijk om Nederland droog en begaanbaar te houden. Als de waterschappen niet baggeren slibben de watergangen dicht, kan het water niet meer worden afgevoerd en ondervindt de scheepvaart hinder. Het is helaas een feit dat er verontreinigingen in de bagger kunnen zitten als gevolg van diverse
lozingen op het water. Het is goed dat we zorgvuldig omgaan met verontreinigde grond en bagger. Maar de
oplossing ligt niet alleen in het beperken van de toepassingsmogelijkheden voor verontreinigde bagger. Het
is ook van belang om tot alternatieven te komen voor grond en bagger die niet voldoet aan de strenge
kwaliteitseisen die deze zorgvuldigheid met zich meebrengt. Anders kan de bagger alleen tegen hoge maatschappelijke kosten naar stortplaatsen worden gebracht
Nederland heeft hoge ambities als het gaat om circulaire economie. Bagger is een waardevolle grondstof.
Noodzakelijk is dan wel dat er een open discussie gevoerd wordt over welke risico’s hergebruik van bagger
met zich meebrengt en wat we als maatschappij voor mogelijkheden zien om die risico’s te beperken. Wij
moeten op korte termijn gezamenlijk met de betrokken overheden en branches in gesprek over hoe om te
gaan met risico’s van nieuwe stoffen. Er zijn al acties uitgezet op dat gebied, maar die bieden alleen perspectief voor de langere termijn. Onder regie van het ministerie van IenW wordt gewerkt aan een handelingsperspectief voor PFAS-verontreiniging, maar het risico dat andere nieuwe stoffen opnieuw voor stagnatie
van het baggeren zorgen is daarmee nog niet weggenomen.
Waterschappen hebben veel kennis over bagger en denken graag mee over nuttige toepassingen en hergebruik ervan.

Vraag:
Kan de staatssecretaris een landelijk handelingsperspectief bieden voor de omgang met nieuwe stoffen in
grond en bagger voor de korte termijn, om te voorkomen dat het grondverzet opnieuw stil komt te liggen
door nieuwe stoffen?

De staatssecretaris geeft in haar brief over diepe plassen (Kamerstuk 27625 nr. 456) aan te gaan onderzoeken hoe de hoeveelheid bagger die in diepe plassen wordt toegepast (voor het verondiepen) kan worden
beperkt. Dit raakt de waterschappen die een deel van hun bagger gebruiken voor het verondiepen van
plassen. De waterschappen zijn benieuwd welke alternatieve toepassing de staatssecretaris ziet voor hoogwaardig hergebruik tegen aanvaardbare kosten.

Vraag:
Welke alternatieve afzetmogelijkheden ziet de staatssecretaris voor Nederlandse bagger die niet meer in
diepe plassen kan worden toegepast en hoe kan worden voorkomen dat de continuïteit van baggerwerkzaamheden in gevaar komt door de inperking van afzetmogelijkheden?
BEPERKING DRIFT
Drift (het verwaaien van druppeltjes gewasbeschermingsmiddelen) is een belangrijke route waardoor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. De waterschappen steunen het besluit
dat de staatssecretaris heeft genomen over de drukregistratievoorziening. Dit besluit houdt in dat de spuitdoppen die zijn goedgekeurd als ‘driftarm tot een spuitdruk van 2 bar’ niet meer op de lijst met driftreducerende doppen zijn vermeld. Deze doppen worden in de praktijk meestal toegepast met een hogere spuitdruk waardoor ze niet driftarm zijn. Daarnaast houdt het besluit in dat bij het gebruik van spuitdoppen die
bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar driftarm zijn een drukregistratievoorziening moet worden toegepast. En dit
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geldt ook voor de luchtvloeistof-mengdoppen. Met deze voorziening kan de ondernemer aantonen dat hij
zich houdt aan de maximale spuitdruk en kan de toezichthouder dit controleren.
Voor de agrarische ondernemers die geen drukregistratievoorziening willen aanschaffen, zijn er de volgende
alternatieven. De ondernemer kan andere spuitdoppen gebruiken die zijn goedgekeurd om te gebruiken bij
een spuitdruk vanaf 3 bar. Het tweede alternatief is om de verplicht aan te houden teeltvrije zone uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer te verdubbelen. En de derde mogelijkheid is om de gewasbeschermingsmiddelen toe te passen met een spuitmachine met een aanvullende driftreducerende voorziening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

