IS REGIONAAL BELEID VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN NOG NODIG?

Toelatingsbeleid moet
grondwaterbeschermingsgebieden schoonhouden
In het nieuwe toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen wordt rekening
gehouden met grondwaterbeschermingsgebieden. In principe is dit generieke
beleid voldoende om alle problemen met bestrijdingsmiddelen te voorkomen.
Of is dat een utopie? Moeten provincies de mogelijkheid hebben om lokale
maatregelen te nemen? En wat voor soort maatregelen zijn dat dan? Dat
bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden voorkomen, blijkt
uit het rapport ‘Quick-scan risico’s van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden’, dat op 28 november in Utrecht werd gepresenteerd.
Op deze door het IPO georganiseerde bijeenkomst stond het rapport en
bovenstaande vragen centraal.

D

e quick-scan is een uitvloeisel van
het IPO-programma Strategische
Milieu Agenda. Het rapport,
opgesteld door Royal Haskoning, beantwoordt
twee vragen: welke typen grondwaterbeschermingsgebieden in welke regio’s van
Nederland zijn kwetsbaar voor uitspoeling
van bestrijdingsmiddelen en om welke stoffen
gaat het dan? En in hoeverre kunnen, naast
het bestaande generieke toelatingsbeleid,
aanvullende maatregelen worden ingezet en
om welke maatregelen gaat het dan?
De quick-scan laat duidelijk zien dat een
aantal winningsgebieden risico loopt.
Enkele gebieden in Limburg, Noord-Brabant,
Gelderland, Overijssel en Drenthe lopen het
meeste risico. Uit metingen van de kwaliteit
van het ruwwater blijkt dat in ongeveer een
kwart van de kleine grondwaterlichamen van
de drinkwaterbedrijven bestrijdingsmiddelen
voorkomen in een concentratie van meer dan
0,1 μg per liter en met een niet-incidenteel
karakter. Ook bestaat een duidelijk verband
tussen de kwetsbaarheid van het gebied en
het daadwerkelijk voorkomen van bestrijdingsmiddelen: in 40 procent van de winningen die
als zeer kwetsbaar worden beschouwd, komen
bestrijdingsmiddelen voor.
De stoffen die het meest worden aangetroffen, zijn bentazon en BAM. Deze
en andere stoffen die ook regelmatig
voorkomen, zijn de komende jaren nog
toegestaan. Omdat de uitspoeling naar het
grondwater vertraagd plaatsvindt, zullen
deze stoffen naar alle waarschijnlijkheid de
komende jaren nog niet verdwijnen.
Hoewel het om een quick-scan gaat en
resultaten niet tot vele decimalen achter
de komma nauwkeurig zijn, is duidelijk dat
bestrijdingsmiddelen een probleem vormen.
Eén van de projecten om dit probleem aan
te pakken, is ‘Schone bronnen’, een samenwerkingsverband van de VEWIN, Unie van
Waterschappen, LTO Nederland en NEFYTO
(Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie,
de brancheorganisatie van de Nederlandse
agrochemische industrie), dat gezamenlijk
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probeert verontreiniging met bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Dat gebeurt op
een pragmatische, gebieds- of branchegerichte manier, blijkens het verhaal van
André Bannink (VEWIN). Door de samenwerking met de direct betrokkenen zijn deze
projecten vaak succesvol.
De eerste fase van het project is afgerond.
Daarin zijn vijf stoffen aangepakt: bentazon,
carbendazim, isoproturon, methomyl en
terbutylazin. Dat betekent niet dat deze
stoffen totaal zijn verdwenen, maar ze zijn
stevig op de agenda gezet. Voor stoffen die
uitspoeling kunnen veroorzaken, heeft de

bestrijdingsmiddelenhandel toegezegd om
het gebruik ervan af te raden in grondwaterbeschermingsgebieden. In de tweede fase
worden vijf andere stoffen centraal gesteld:
MCPA, dimethenamid-p, pirimifos-methyl,
dichlobenil en 2,4-D.
Het onderwerp communicatie kwam ook
veelvuldig terug in de aansluitende discussie.
In subgroepen werd telkens een tweetal
aanbevelingen uit de quick-scan onder de
loep genomen en waar nodig aangevuld. Zo
werd aangegeven dat het voor de rijksoverheid belangrijk is dat ze het (nieuwe)

Uitreiking Rob Faasen Vaas
Tijdens het symposium werd de ‘Rob Faasen Vaas’ uitgereikt, een prijs voor ‘onderscheidende
activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen’. Rob Faasen
leverde bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
een aanzienlijke bijdrage aan het in kaart brengen en, voor zover mogelijk, oplossen van het
waterkwaliteitsprobleem. De wisseltrofee ging vorig jaar naar de VEWIN. De winnaar mag zelf de
volgende winnaar aanwijzen. Namens de VEWIN overhandigde André Bannink de trofee aan de
provincie Noord-Brabant voor het project ‘Schoon water voor Brabant’.

actualiteit
Screening bestrijdingsmiddelen in water
Rijkswateren bevatten minder verschillende soorten bestrijdingsmiddelen dan
regionale wateren. Bovendien zijn de concentraties in rijkswateren lager. Hoewel
minder bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen dan in voorgaande screenings,
is het verontrustend dat 40 procent van de aangetroffen middelen niet (meer)
in Nederland is toegestaan. Deze conclusies komen uit het RIZA-rapport ‘Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren’, dat zojuist verscheen.

I

n het onderzoek dat in 2005 is
uitgevoerd, zijn ruim 200 bestrijdingsmiddelen op negen locaties
meegenomen. Deze locaties zijn verdeeld over
de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Op drie van
deze locaties wordt ook oppervlaktewater voor
drinkwaterbereiding ingenomen.
Het algemene beeld is dat in de rijkswateren
minder bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen
dan in de regionale wateren. Deze laatste
liggen vaak dichter bij de gebieden waar
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Van

toelatingsbeleid duidelijk naar de provincies
uit kan leggen. De provincies hebben hun
eigen verantwoordelijkheid om de grondwaterkwaliteitsdoelen (zowel nationaal
als in EU-verband) te realiseren. Zij dienen,
eventueel met de waterleidingbedrijven, te
bekijken of aanvullend beleid nodig is. Als dat
zo is, verdient het de voorkeur dit aanvullende
beleid niet per provincie te gaan uitvinden,
maar samen met andere provincies. Het IPO
zou hier een centrale rol in kunnen en willen
spelen.
Meten is weten, en daarom speelt monitoring
een belangrijke rol. De uitwisseling van data
uit verschillende bronnen is nog vaak een
probleem, maar aan standaarden wordt
hard gewerkt. Ook meet men voor verschillende doelen: deze gegevens kunnen niet
naadloos aan elkaar worden gekoppeld.
De verschillende meetnetten van bijvoorbeeld de provincies, Rijkswaterstaat en de
drinkwaterbedrijven zouden op centraal
niveau afgestemd moeten worden. Op dit
punt leverde de bijeenkomst resultaat op:
in januari schuift de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (CTB) aan bij
het nieuwe Platform Meetnetbeheer om de
mogelijkheden tot samenwerking te bekijken.
Tenslotte werd aangegeven dat het door TNO
opgezette databestand DINO een goede basis
vormt om gegevens (verder) uit te wisselen.
Of het nieuwe toelatingsbeleid daadwerkelijk voldoende is om problemen met
bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden in de toekomst te
voorkomen, is nog niet duidelijk. Ook de,
vanuit alle hoeken afkomstige, aanwezigen
op deze bijeenkomst durfden dat niet
te voorspellen. Of aanvullend beleid dus
nodig is, moet nog blijken. Wel is duidelijk,
getuige de uitkomsten van de quick-scan,
dat het probleem met bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden
algemeen voorkomt en wijd verbreid is. Ook
liet de grote opkomst zien dat het probleem
onderkend wordt en dat de bereidheid daar
gezamenlijk aan te werken aanwezig is.

de 203 middelen waarnaar gezocht werd, zijn
er 42 aangetroffen. Het merendeel hiervan
is een herbicide. Het grootste deel van de
aangetroffen stoffen staat niet op de prioritaire
stoffenlijst van de KRW, maar zijn wel medebepalend voor de chemische kwaliteit van het
oppervlaktewater.
In de rijkswateren zijn geen bestrijdingsmiddelen aangetroffen boven de milieukwaliteitseisen, wel een paar keer boven de voorgestelde KRW-eisen. In de regionale wateren
worden de normen vaker overschreden.

Noord-Brabant
krijgt Schoon
Water-loket
De provincie Noord-Brabant gaat een
Schoon Water-loket openen. Dit loket
geeft bewoners en grondgebruikers
van de zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie
advies over gewasbescherming en
onkruidbestrijding. De provincie
hoopt hiermee het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

N

oord-Brabant telt 40 grondwaterbeschermingsgebieden,
waarvan acht zeer kwetsbare.
Het zandpakket in deze gebieden, waaruit
grondwater onttrokken wordt voor de
bereiding van drinkwater, wordt hier niet

Ook zijn stoffen aangetroffen waarvoor
nog geen normen zijn opgesteld. Op de
locaties waar drinkwater wordt ingenomen
(Andijk, Nieuwegein en Keizersveer) is één
overschrijding van de drinkwaternorm voor
bestrijdingsmiddelen genoteerd.
Een aantal van de geconstateerde middelen
is nog niet opgenomen in de landelijke
monitoring van Rijkswaterstaat. De opstellers
van het rapport pleiten er voor deze stoffen
alsnog op te nemen.
Dat van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen
40 procent niet (meer) gebruikt mag worden
in Nederland, betekent dat deze stoffen uit
het buitenland moeten komen of illegaal in
Nederland gebruikt worden.
RIZA-rapport 2006.020, ISBN 9036913551

afgesloten met een kleipakket. Bestrijdingsmiddelen en andere verontreinigingen
kunnen makkelijk uitspoelen naar de onttrekkingsputten. Het loket is bedoeld voor een
aantal van deze gebieden: Waalwijk, Helvoirt,
Nuland, Macharen, Vessem en Budel.
Het nieuwe loket is een vervolg op het project
‘Schoon water voor Brabant’ dat onlangs
werd bekroond met de ‘Rob Faasen-Vaas’ (zie
hiernaast). In dit project werken Provincie
Noord-Brabant, Brabant Water, de landbouworganisaties ZLTO en Duinboeren en
waterschappen sinds enkele jaren met elkaar
samen in het geven van tips en begeleiding
aan landbouwers, gemeenten, burgers en
bedrijven, zodat zij minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het project is vooral bij
de landbouw goed aangeslagen. Hoewel
inmiddels niet meer voor iedereen jaarlijks
begeleiding nodig is, blijft behoefte bestaan
aan actuele informatie, bijvoorbeeld over
nieuwe bestrijdingsmiddelen en technieken.
Het Schoon Water-loket moet hierin voorzien.

Belang van grondwatermonitoring
Zes lezingen over grondwatermonitoring trokken ruim 80 mensen op 16 november naar de
bijeenkomst van het platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer (GSG) bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland. De middagvoorzitter prof. dr. ir. Theo Olsthoorn kwam tot de
volgende conclusies:
•
Het Europese denken dringt gestaag door in de grondwaterwereld. Een paradigmaverandering
is gaande van utiliteits- naar systeembeheer;
•
De vragen over welke ambities de betrokkenen wanneer willen bereiken zijn nog niet
beantwoord. Bij grondwater maakt de traagheid van het systeem de agendering van dit
onderwerp op de politieke agenda lastig. Van deze nood een deugd maken, betekent vooral
wijzen op de reservoireigenschappen en het bufferend vermogen van grondwaterlichamen. In
tijden van (dreigende) crises willen wijze mensen wel eens na gaan denken over voorraadvorming;
•
De stroomgebiedsbeheerplannen vormen het goede kanaal om de grondwaterambities te
formuleren, mits voldoende aandacht voor grondwater aanwezig is bij de belanghebbenden.
Daarvoor is het van belang als de grondwaterwereld komt met duidelijke visies;
•
Aandacht voor grondwater betekent ook financiële middelen. Jaarlijks kost de monitoringsinspanning voor het grondwater tien tot 15 miljoen euro. De economische opbrengst van het
Nederlandse grondwater schatten deskundigen op één tot miljard euro per jaar. Dat betekent
dat de efficiency van de monitoring óf heel hoog is óf dat nog ruimte bestaat voor verbeterde
monitoring. De aanwezigen dachten vooral aan het tweede.
zie ook pagina 10 en 11
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