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Antwoorden op vragen van het lid Koekkoek (Volt) over het 

bericht ‘Europese Ministers vertragen en verzwakken 

bescherming drinkwaterbronnen tegen bestrijdingsmiddelen’ 

 

Aanleiding 

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen tot de markt is geharmoniseerd met 

een EU-verordening. Daarnaast geeft de EU-Richtlijn duurzaam gebruik van 

pesticiden het kader voor het voorkomen van emissies van gewasbeschermings-

middelen. De EC heeft het voorstel gedaan voor omzetting van deze richtlijn naar 

een rechtstreeks werkende verordening. Op 19 december 2022 heeft de TTE-Raad 

op voorstel van het voorzitterschap ingestemd met uitvoering van een 

aanvullende effectbeoordeling waardoor vertraging optreedt. Vanwege de 

bescherming van drinkwaterbronnen heeft de Vewin hier in een bericht (bijlage) 

zorgen over uitgesproken. Naar aanleiding daarvan heeft het lid Koekkoek (VOLT) 

u (minister) vragen gesteld.   

Geadviseerd besluit 

Akkoord geven op bijgaande antwoorden op de Kamervragen. De antwoorden zijn 

met LNV zijn afgestemd en kunnen (op verzoek van LNV) mede namens de 

minister LNV naar de Kamer verzonden worden.  

Kernpunten 

• In aansluiting op de ‘boer tot bord strategie’ is vastgesteld dat voor het 

reduceren van negatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen 

inspanningen van de lidstaten en alle belanghebbenden nodig zijn, evenals 

intensieve samenwerking en overleg binnen de EU. In juni 2022 heeft de EC 

hiertoe een voorstel voor een verordening aan het EP en de Raad voorgelegd. 

Deze rechtstreeks werkende verordening moet de huidige Richtlijn voor 

duurzaam gebruik van pesticiden vervangen. Deze geeft nu het kader voor 

het voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar milieu en 

water. 

• De minister LNV is als eerste verantwoordelijk voor de omzetting van de 

richtlijn naar de verordening en heeft de Kamer geïnformeerd over 

behandeling van het voorstel in Raadswerkgroepen en hoe hierin de in de 

Kamer besproken aandachtspunten zijn meegenomen.  

• Implementatie van de Richtlijn en de verordening draagt bij aan het 

beschermen van drinkwaterbronnen. In die zin is het logisch dat de Vewin 

zorgen heeft over de vertraging die de aanvullende effectbeoordeling kan 

veroorzaken. Het is nu echter aan de EC om invulling aan deze door de Raad 

gewenste effectbeoordeling te geven.  
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• In het coalitieakkoord zijn afspraken vastgelegd over gewasbescherming en 

de KRW. De Kamervragen zijn beantwoord overeenkomstig de uitwerking van 

het coalitieakkoord, met als doel het behalen van de KRW, geen 

normoverschrijdingen in 2027.  

• De antwoorden geven ook aan hoe LNV en IenW invulling geven aan de 

uitwerking van de motie De Groot, die de regering verzoekt ‘het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden te stoppen ’. Dit is 

ook aan de orde geweest in het WGO Water van 21 november jl.  

Krachtenveld 

• Met name in Oost-Europa zijn er zorgen over de effecten van het voorstel van 

de EC voor de voedselvoorziening die nu extra aandacht heeft vanwege de  

effecten van de oorlog in de Oekraïne. Nederland was geen voorstander van 

de aanvullende beoordeling vanwege de voorziene verlenging van de behan-

deling van het voorstel. Het is met het oog op het gat tot KRW-doelbereik, en 

de afspraken die daarover in het coalitieakkoord zijn vastge legd, juist nu 

nodig om tempo te maken. 

• De agrarische sector en daaraan gelieerde brancheorganisaties zijn zich met 

het oog op het gat tot KRW-doelbereik in 2027 bewust dat de urgentie groot 

is om te voorkomen dat gewasbescherming een ‘stikstof-dossier’ wordt. Dit is 

o.a. op 9 januari jl. besproken in de stuurgroep van het Uitvoerings-

programma van de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’. Dit UP is in 

september 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft onder meer als 

doelen ‘geen normoverschrijdingen in 2027’ en ‘nagenoeg geen emissies in 

2030’. In het UP werken een groot aantal partijen samen: naast LNV/IenW de 

georganiseerde land- en tuinbouw, brancheorganisaties van producenten/ 

distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, loonwerkers en agrarische 

mechanisatiebedrijven, de Unie van Waterschappen, de Vewin en de Stichting 

Natuur en Milieu. Ook bij de Greenports Nederland leeft het besef dat met het 

oog op de KRW de urgentie om tot nieuwe initiatieven te komen groot is.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Antwoorden op 

Kamervragen 

 

2 Bericht Vewin 201222 Nieuwsbericht ‘Europese ministers 

vertragen en verzwakken bescherming 

drinkwaterbronnen tegen bestrijdings-

middelen’ dat de Vewin op haar site 

heeft geplaats  

 


