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Kamerbrief uitstel beantwoording vragen bericht VEWIN 

‘Europese ministers vertragen en verzwakken bescherming 

drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen’ 

 

Aanleiding 

Op 23 december jl. ontving u schriftelijke vragen van het Kamerlid Koekkoek 

(Volt) over het bericht van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland 
(VEWIN) ‘Europese ministers vertragen en verzwakken bescherming 

drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen’ naar aanleiding van een 

persbericht van de Raad voor de Europese Unie. In bijgevoegde Kamerbrief geeft 
u aan dat beantwoording binnen de gestelde termijn van 2 weken niet mogelijk is 

vanwege het Kerstreces en de noodzakelijke afstemming met het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is en dat beantwoording zo spoedig 
mogelijk volgt. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen. 

Kernpunten 

De Kamervragen hebben betrekking op een bericht van de VEWIN dat naar 

aanleiding van een persbericht van de Raad voor de EU is opgesteld. De Raad 
geeft daarin aan dat de landbouwministers de Commissie hebben gevraagd om 

een aanvullende effectbeoordeling bij het voorstel over duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen omdat een eerdere effectbeoordeling was gebaseerd 
op gegevens uit de periode voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. 

De VEWIN stelt op basis daarvan dat de landbouwministers het beter beschermen 

van drinkwaterbronnen tegen emissies van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
vertragen en verzwakken. Onder verwijzing naar het bericht van de VEWIN stelt 

het Kamerlid Koekkoek vragen over de relatie tussen deze bestrijdingsmiddelen 

en de waterkwaliteit in het licht van de doelen van de Kader Richtlijn Water 
(KRW). 

Krachtenveld 

Vanwege de relatie met het landbouwbeleid is afstemming met LNV noodzakelijk.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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