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Antwoorden op vragen van VOLT over het bericht 'Gif in 
de grond' 

 

Aanleiding 
Het lid Koekkoek (VOLT) heeft u naar aanleiding van het bericht ‘Gif in de grond’ 
(Groene Amsterdammer) Kamervragen gesteld (ingezonden 1 februari 2023). Op 
16 februari 2023 heeft u een uitstelbrief naar de Kamer gezonden ‘in verband met 
de benodigde afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit en betrokken uitvoerende organisaties, het College Toelating Gewasbe-
schermingsmiddelen en Biociden en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’.  

Geadviseerd besluit 
Akkoord geven op bijgaande antwoorden die u mede namens de minister van LNV 
naar de Kamer zendt.  

Kernpunten 
Het artikel ‘Gif in de grond’ betreft met name de uitspoeling van het onkruid-
bestrijdingsmiddel met de werkzame stof ‘bentazon’ en de toepassing van deze 
stof in grondwaterbeschermingsgebieden. De discussie over de toelating van deze 
stof binnen het kader van de EU-Verordening ‘betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen’ en de uitspoeling naar grondwater 
kent al een lange historie. Antwoorden beschrijven hoe deze toelating plaatsvindt 
en hoe toezicht wordt uitgeoefend op naleving van de voorschriften die door het 
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het 
gebruik van deze stof in het ‘Wettelijke gebruiksvoorschrift’ zijn vastgelegd. 
Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het toezicht op gebruik ervan is 
eerste verantwoordelijkheid LNV, IenW is hiervoor medeverantwoordelijk.  
 
In de loop der jaren zijn deze voorschriften vanwege de uitspoeling naar het 
grondwater aangepast, waardoor de stof met ingang van 1 januari 2023 geheel 
niet meer in grondwaterbeschermingsgebieden mag worden gebruikt.  
 
Antwoorden verwijzen naar het specifieke toezicht op naleving van de voor grond-
waterbeschermingsgebieden geldende voorschriften dat de NVWA eerder heeft 
uitgevoerd. LNV heeft ervoor gezorgd dat agrarische ondernemers bij RVO nu 
eenvoudig kunnen vaststellen welke percelen binnen grondwaterbeschermings-
gebieden liggen. Agrarische ondernemers kunnen aan de hand van het wettelijk 
gebruiksvoorschrift en eventuele door een provincie in de provinciale milieuver-
ordening opgenomen aanvullende voorschriften bepalen welke stoffen op deze 
percelen gebruikt mogen worden en welke voorwaarden daarvoor gelden.  
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Het antwoord op vraag 11 over een ‘algemeen verbod op bentazon’ verwijst naar 
de brief waarmee de minister van LNV de Kamer heeft geïnformeerd over de 
uitvoering van de motie De Groot die oproept ‘om het gebruik van bestrijdings-
middelen in grondwaterbeschermingsgebieden te stoppen’. LNV en IenW zijn 
daarover inmiddels in overleg met de Vewin en het IPO.  

Krachtenveld 
Drinkwaterbedrijven, provincies, de agrarische sector en anderen betrokkenen 
werken al lange tijd en met resultaat samen in verschillende projecten om de 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te 
verminderen en waterkwaliteitsdoelen, de drinkwaternorm en normen die gelden 
op grond van de KRW of bijlagen van de Grondwaterrichtlijn, te realiseren. Zie 
hiervoor: www.schoon-water.nl .  
 
Het stoppen van het gebruik van ‘bestrijdingsmiddelen’ (dat zijn én gewasbe-
schermingsmiddelen en biociden) kan mogelijk deze samenwerking beïnvloeden. 
Bij de uitwerking van de motie is hier ook aandacht voor.  
 
Daarnaast heeft de EC een voorstel gedaan voor een rechtstreeks werkende 
verordening voor het ‘duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. Dit 
ter vervanging van de huidige Richtlijn ‘duurzaam gebruik van pesticiden’. Deze 
richtlijn functioneert naast de verordening die het ‘op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen’ reguleert.  
Het voorstel voor de nieuwe verordening bevat ook bepalingen die het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen in ‘bijzondere gebieden’ (zoals N2000- en 
grondwaterbeschermingsgebieden) beperken. Daar bestaat binnen de EU veel 
weerstand tegen. Omwille van mogelijke effecten voor de voedselvoorziening is 
op voorstel van het Tsjechische voorzitterschap in de Europese raad besloten dat 
het wenselijk is om een aanvullend assessment uit te voeren. De EC moet nog 
besluiten of hier invulling aan wordt gegeven.  
 
De eerste verantwoordelijkheid voor deze nieuwe verordening berust bij LNV. 
Vanuit IenW zijn zowel DGMI als DGWB betrokken.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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