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Green Deal Schoon Water Nederland
Betrokken partijen
------

ZLTO
Provincie Noord-Brabant
Brabant Water
De 4 Brabantse waterschappen
Overlegplatform Duinboeren

Beschrijving initiatief
In deze Green Deal spant ZLTO zich in om met regionale ondernemers de waterkwaliteit te verbeteren.
Daarnaast richt de Rijksoverheid een loket in waar de projectleiding terecht kan met knelpunten, vragen en
suggesties voor het rijksbeleid.
Grond- en oppervlaktewater bevatten soms te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen. Wet- en
regelgeving rond gewasbescherming en waterkwaliteit blijkt voor de praktijk niet altijd voldoende integraal
te zijn. De Green Deal draagt bij aan de oplossing van dit probleem. Doelen daarbij zijn het halen van
waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW) en bijdragen aan integrale, duurzame, weerbare teeltsystemen en een
duurzame concurrerende landbouw.
De initiatiefnemers implementeren samen met de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk integrale en
duurzame gewasbeschermingsmaatregelen die al praktijkrijp zijn. Eerst in de provincie Brabant, daarna in
de provincie Zeeland en een deel van de provincie Gelderland, en tot slot in de rest van Nederland. Het
project draagt bij aan een goede waterkwaliteit en een duurzame concurrerende landbouw.
Thema: water
Topsectoren: tuinbouw & uitgangsmaterialen en agrofood. Beide topsectoren zetten in op integrale,
duurzame en weerbare teeltsystemen.

Resultaten
----

50% van de loonwerkers en 25% van de zelfspuiters gaat werken volgens de beoogde aanpak.
De aanpak wordt toegepast op 25% van het areaal.
De milieubelasting neemt op dit areaal af met gemiddeld 50%.

Beoogde einddata:
-- Noord-Brabant: eind 2015
-- Zeeland en (deel) Gelderland: eind 2016
-- Nederland: eind 2017
De Green Deal behaalt deze resultaten op economisch rendabele wijze. Dat leidt op termijn tot een sterkere
competitieve positie van de landbouwsector, een innovatieve bedrijvigheid, en op duurzaamheid gerichte
marktinvesteringen.
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Inzet en acties partijen
ZLTO heeft de rol van trekker en verbinder richting haar leden en andere betrokken partijen bij de uitrol in
Noord-Brabant, Zeeland en (een deel van) Gelderland. Bij de uitrol over Nederland is de organisatie vooral
wegbereider en ambassadeur.
Beoogde einddatums:
-- Noord-Brabant: eind 2015
-- Zeeland en (deel) Gelderland: eind 2016
-- Nederland: eind 2017

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid streeft ernaar om knelpunten in het beleid weg te nemen en zo vrij baan te maken voor
integrale oplossingen. Voor de Green Deal richt de Rijksoverheid een loket in waar de projectleiding terecht
kan met knelpunten, vragen en suggesties voor het rijksbeleid. De geldende wet- en regelgeving is het kader
waarbinnen het loket werkt. Daarbij ligt het accent op de relatie tussen gewasbescherming en
waterkwaliteit.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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