
 

  

 
 

  

 

COMMISSIEDEBAT GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 8 JUNI 2022 

  
 

Op 8 juni staat een Commissiedebat Gewasbe-

scherming met minister Staghouwer en staatsse-

cretaris Heijnen gepland. Op de agenda staat het 

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbe-

scherming 2030. De waterschappen vragen aan-

dacht voor het volgende. 

 

Flinke opgave waterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in land- en 

tuinbouwgebieden is langzaam aan het verbete-

ren maar voldoet nog niet aan de eisen van de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de wa-

terkwaliteit. Uit de resultaten van het Landelijk 

Meetnet Gewasbescherming Land- en Tuinbouw 

en andere metingen die de waterschappen uit-

voeren, blijkt dat op zo’n 50% van de meetloca-

ties gewasbeschermingsmiddelen normover-

schrijdend in het oppervlaktewater worden aan-

getroffen. Er ligt nog een flinke opgave.  

 

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie ge-

wasbescherming 2030 gaat over het nieuwe ge-

wasbeschermingsbeleid tot 2030 en is nu 1,5 jaar 

in uitvoering. Het Pakket van maatregelen emis-

siereductie gewasbeschermingsmiddelen open 

teelten (onderdeel van het uitvoeringspro-

gramma) is al 3 jaar in uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gewasbeschermingsbeleid heeft drie strate-

gische doelen voor 2030: 

1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar tegen 

ziektes en plagen 

2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar 

verbonden (bijv. biodiversiteit op het bedrijf 

of inzet van biologische middelen)  

3. Gewassen worden geteeld nagenoeg zonder 

emissies naar het milieu en resten daarvan 

op producten 

 

Voor deze laatstgenoemde doelstelling zijn de 

volgende te realiseren doelen opgenomen: 

 

Jaar 2023: 

• Afname van het aantal normoverschrijdingen 

van de milieukwaliteitsnormen voor gewas-

beschermingsmiddelen in oppervlaktewater 

met 90% ten opzichte van 2013 

Jaar 2027: 

• Nagenoeg geen emissies van gewasbescher-

mingsmiddelen vanaf het erf en vanuit ge-

bouwen, bij het vullen en uitwendig reinigen 

van spuitapparatuur en vanuit de glastuin-

bouw 

• Geen normoverschrijdingen van de milieu-

kwaliteitsnormen voor gewasbeschermings-

middelen in oppervlaktewater 

• Daarnaast gelden de doelen van de KRW 

voor 2027. Het uitgangspunt vanuit het Uit-

voeringsprogramma Gewasbescherming is 

dat deze doelen gehaald worden 
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Jaar 2030: 

• Nagenoeg geen emissies meer van gewasbe-

schermingsmiddelen vanuit de open teelten. 

 

Kan de minister aangeven: 

1. wat de voortgang is wat betreft de acties 

die zijn opgenomen om bovengenoemde 

doelen te realiseren; 

2. hoe het evaluatietraject eruit gaat zien 

voor de in 2023 te realiseren doelen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE: 
Tessa Maas  

06 51 38 24 90, tmaas@uvw.nl 
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