
 

  

 
 

  

 

PLENAIRE BEHANDELING WIJZIGING VAN DE WET GEWASBESCHERMINGSMID-
DELEN EN BIOCIDEN 

 

Komende week behandelt de Tweede Kamer de 

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmidde-

len en biociden (particulier gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen). Voor de plenaire behande-

ling geven de waterschappen u graag nog een 

aantal punten mee, die we ook eerder hebben 

geuit.  

 

Steun voor gebruiksverbod  

Tussen 2017 en 2020 gold er een verbod op het 

professioneel gebruik van gewasbeschermings-

middelen op verharde (bijvoorbeeld wegbestra-

tingen) en onverharde terreinen (bijvoorbeeld 

stadsparken) buiten de land- en tuinbouw. In no-

vember 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag 

uitspraak gedaan waardoor het gebruik weer 

werd toegestaan. Het wetsvoorstel zorgt ervoor 

dat het verbod opnieuw in werking wordt ge-

steld. De waterschappen steunen deze wetswijzi-

ging. 

 

Het opnieuw en snel instellen van het gebruiks-

verbod is nodig. Als professionele gebruikers 

weer gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op 

verharde en onverharde terreinen buiten de 

land- en tuinbouw, heeft dit negatieve effecten 

op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de in  

 

 

 

het water levende planten en dieren. De Kader-

richtlijn Water staat een verslechtering van de 

waterkwaliteit niet toe.  

 

Gewasbeschermingsmiddelen hebben nega-

tieve effecten op de kwaliteit van het opper-

vlaktewater en de in het water levende planten 

en dieren 

 

Uitzonderingen op verbod 

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en bioci-

den bevat een lijst met uitzonderingen waarvoor 

het verbod niet geldt. Op de lijst staan situaties 

en ziekten/plagen die met gewasbeschermings-

middelen bestreden mogen worden als niet-che-

mische bestrijdingswijzen niet mogelijk zijn of on-

voldoende resultaat hebben gehad. Voorbeelden 

zijn de bestrijding van de eikenprocessierups en 

de Japanse Duizendknoop. 

 

Gebruik door particulieren 

Het wetsvoorstel regelt ook de wettelijke grond-

slag om in de toekomst een verbod op het ge-

bruik van gewasbeschermingsmiddelen door 

particulieren in te stellen.  

Deze groep gebruikers (240.000 volkstuinen en 5 

miljoen particuliere tuinen) zijn vaak niet goed op 

de hoogte van de risico’s voor mens, dier en 
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milieu. De waterschappen kunnen zich voorstel-

len dat goede voorlichting helpt, maar vinden dit 

niet voldoende. De waterschappen pleiten dan 

ook voor een verbod met een zo kort mogelijke, 

realistische overgangstermijn. Daarmee weten 

particuliere gebruikers, maar ook fabrikanten, 

adviseurs en verkopers waar ze aan toe zijn en 

kunnen zich daarop voorbereiden. Daarnaast 

geeft dit een impuls aan innovaties (bijvoorbeeld 

het wegbranden van onkruid) en zal dit de water-

kwaliteit en de bodemkwaliteit ten goede komen.  

 

Waterschappen zijn voorstander van een ver-

bod op het gebruik van middelen door particu-

lieren 

 

Gebruik in de landbouw 

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmidde-

len in de landbouw zijn in 2020 afspraken ge-

maakt met als doel om in 2027 de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water te halen. Ook moeten in 

2030 de emissie van gewasbeschermingsmidde-

len vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul 

zijn teruggebracht.  
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