
 

  

 
 

  

 

COMMISSIEDEBAT GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 5 OKTOBER 
2022 

  
 

Op 5 oktober is een Commissiedebat Gewasbe-

schermingsmiddelen met minister Schouten ge-

pland. De waterschappen zijn bezorgd over de 

kwaliteit van het oppervlaktewater en vragen 

aandacht voor een aantal andere zaken. 

 

Flinke opgave waterkwaliteit 

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 emissies van gewasbeschermingsmidde-

len vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul 

zijn teruggebracht.  

 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in land- en 

tuinbouwgebieden is langzaam aan het verbete-

ren, maar voldoet nog niet aan de eisen van de 

Kaderrichtlijn Water. Uit de resultaten van het 

Landelijk Meetnet Gewasbescherming Land- en 

Tuinbouw en andere metingen die de water-

schappen uitvoeren, blijkt dat op 50% van de 

meetlocaties de hoeveelheid gewasbescher-

mingsmiddelen in norm overschrijdende hoe-

veelheden in het oppervlaktewater aanwezig 

was. Er ligt dus nog een flinke opgave voor alle  

betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de agrari-

sche sector en ketenpartijen om de afgespro-

ken doelen in 2027 en 2030 te halen. 

 

Evaluatie in 2023  

Het Gewasbeschermingsbeleid staat beschre-

ven in het Uitvoeringsprogramma 

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en de 

uitvoering is nu bijna 2 jaar bezig. Het pakket 

van maatregelen Emissiereductie Gewasbe-

schermingsmiddelen Open Teelten (onderdeel 

van het uitvoeringsprogramma) is al ruim 3 jaar 

bezig.  

 

Eén van de doelen van het beleid is dat in 2030 

gewassen worden geteeld nagenoeg zonder 

emissies naar het milieu.  

 

Voor oppervlaktewater zijn de volgende tussen-

doelen afgesproken: 

2023: 90% minder normoverschrijdingen ten op-

zichte van 2013 

2027: geen normoverschrijdingen, de KRW-doe-

len worden gehaald 

2030: nagenoeg geen emissies vanuit open teel-

ten  

 

Kan de minister aangeven hoe het evaluatie-

traject eruit gaat zien voor het in 2023 te reali-

seren doel voor oppervlaktewater? 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

afstemmen op KRW 

In het coalitieakkoord staat dat de normen 

voor het gebruik van gewasbeschermings-

middelen afgestemd worden op de Kader-

richtlijn Water. Dit is nodig omdat de norm 

die door het Ctgb (College voor de toela-

ting van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden) wordt gebruikt bij de toelating 
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van gewasbeschermingsmiddelen vaak 

minder streng is dan de waterkwaliteits-

normen van de Kaderrichtlijn Water. Dit 

heeft tot gevolg dat het Ctgb gewasbe-

schermingsmiddelen toelaat waarvan be-

kend is dat gebruik van deze middelen kan 

leiden tot overschrijding van de KRW-nor-

men in oppervlaktewater. 

 

Kan de minister deze afspraak uit het co-

alitieakkoord snel oppakken en aange-

ven welke acties ze daarvoor gaat uit-

voeren? 

 

Analysemethoden  

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 

schadelijk zijn voor de in het water levende 

organismen als ze in het oppervlaktewater 

terecht komen. Om dit te voorkomen gel-

den er waterkwaliteitsnormen. Voor een 

deel van de gewasbeschermingsmiddelen, 

ook wel de “niet toetsbare gewasbescher-

mingsmiddelen” genoemd, is deze norm zo 

streng dat er geen analysemethoden zijn 

waarmee kan worden vastgesteld of de 

stoffen tot waterkwaliteitsproblemen lei-

den.  

 

Kan de minister ervoor zorgen dat ge-

wasbeschermingsmiddelen alleen wor-

den toegelaten als genoemde analyse-

methoden beschikbaar zijn?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEER INFORMATIE: 
Tessa Maas  

06 51 38 24 90, tmaas@uvw.nl 
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