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Themavoordrachten
1.1 Beleid
Naar een duurzame
gewasbescherming
Hans SCHOLLAART
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vitale land- en tuinbouw

Gedeelde verantwoordelijkheid en
gezamenlijke aanpak

Een vitale land- en tuinbouw is voor de Nederlandse samenleving van belang. Zij zorgt onder
meer voor hoogwaardig voedsel en draagt bij aan een
mooi en toegankelijk cultuurlandschap. De land- en
tuinbouw draagt ook belangrijk bij aan de handelsbalans.
Het kabinet wil de vooraanstaande positie van de
agrosector daarom graag verder versterken door
ruimte te bieden voor ondernemerschap, door een
stimulerend klimaat voor innovatie en door een
evenwichtige en goede concurrentiepositie. Deze aspecten spelen daarom ook een belangrijke rol bij de
herijking van het gewasbeschermingsbeleid.

Het kabinet ziet een oplossing voor het geschetste
probleem vooral in een andere verhouding in de rollen van overheid en samenleving. De overheid kan
het gewasbeschermingsprobleem niet in zijn eentje
oplossen. Ook de primaire producenten kunnen dat
niet alleen. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor elk van de belanghebbende partijen. Naast
afnemers en verwerkende industrie, behoort hiertoe
ook de consument, die immers door zijn koopgedrag
duidelijk kan maken dat hij duurzaam geproduceerd
voedsel wenst. Allen moeten die verantwoordelijkheid nu daadwerkelijk gaan nemen. Niet ieder voor
zich, maar samen. Alleen met een gezamenlijke aanpak zal succes kunnen worden geboekt.

Aanzienlijke milieubelasting
Kenmerkend voor de land- en tuinbouw in ons land
zijn de intensieve teeltsystemen met een relatief
hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat
resulteert in een aanzienlijke belasting van bodem,
water en lucht. Het is daarom al lange tijd een belangrijk beleidsdoel die belasting terug te dringen.
Daarbij is ook succes geboekt, in het bijzonder is het
gebruik van grondontsmettingsmiddelen afgenomen.
Metingen laten echter zien dat met name kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater nog steeds veelvuldig
en in ernstige mate worden overschreden. Hoe daaraan een einde te maken?

Noodzaak tot herijking
De uitvoering van het Meerjarenplan gewasbescherming en van de nota ‘Zicht op gezonde teelt’ heeft geleerd dat de eerste milieuwinst relatief gemakkelijk te
boeken was, maar dat aanvullende winst steeds lastiger is te behalen zonder de concurrentiepositie van
de bedrijven aan te tasten. Aanscherping van regels
zonder daarbij rekening te houden met de situatie in
omringende landen is te ambitieus gebleken. NederPagina 4 S

landse telers konden als gevolg daarvan over een kleiner aantal bestrijdingsmiddelen beschikken dan veel
van hun buitenlandse concurrenten.
Het gevolg was een sterk geslonken maatschappelijk
draagvlak en verminderde politieke steun voor de uitvoering van het gewasbeschermingsbeleid. Door de
impasse die daarop volgde werd steeds twijfelachtiger
of gestelde doelen wel zouden kunnen worden behaald.

Het kabinet heeft de afgelopen periode geïnvesteerd
in coalitievorming om partijen te doordringen van
hun verantwoordelijkheid. Het resultaat is een convenant over de aanpak van het gewasbeschermingsprobleem. Belangrijk is, dat is vastgelegd waar we met elkaar naar toe willen, wat we willen bereiken en hoe
we zover komen. Belangrijk is ook dat gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over ieders rol en verantwoordelijkheid. En dat er een programma is met concrete
actiepunten. Het kabinet betreurt het overigens dat
de Stichting Natuur en Milieu, één van de ondertekenaars van het convenant, zich onlangs heeft teruggetrokken. Overige partijen hebben aangegeven de samenwerking te zullen continueren.
Naast hetgeen in het convenant is vastgelegd met betrekking tot de landbouw, wil het kabinet ook een
duurzame oplossing bereiken voor onkruidbestrijding buiten de land- en tuinbouw. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is een punt van zorg, onder meer voor de
drinkwaterbereiding.
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Ongewijzigde milieudoelen en behoud van
economisch perspectief

lijk en verantwoord, een oplossing worden geboden
voor knelpunten bij teelten.

Het kabinet wil met duurzame gewasbescherming
primair een aanvaardbare milieukwaliteit bereiken.
In de nota ‘‘Zicht op gezonde teelt’’ waren daarvoor
doelen vastgesteld. Het kabinet houdt daaraan onverkort vast. Dat wil zeggen dat de milieubelasting in
2010 met tenminste 95% moet zijn afgenomen ten
opzichte van die in 1998.

De sturingsfilosofie van het kabinet is dat het niet de
rol van de overheid is om zelf voor oplossingen te zorgen, maar wel om er voor te zorgen dat samen met de
maatschappelijke partners oplossingen gevonden
kunnen worden. In overeenstemming hiermee ziet
het kabinet in deze aanpak voor de overheid als belangrijkste taken:

Daarnaast wil het kabinet een blijvend economisch
perspectief voor de plantenteelt bereiken. Concurrerende teelt van een breed assortiment gewassen is
daarvoor van belang. Dat kan niet zonder adequate
middelen en methoden om gewassen te beschermen.
De ontwikkeling daarvan is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Garanties dat alle gewenste teelten mogelijk zijn of blijven, kan de overheid dan ook niet geven. Het kabinet zal wel zo veel
mogelijk de condities creëren die het bedrijfsleven
nodig heeft om effectieve middelen en methoden op
de markt te kunnen brengen.

in EU-kaders pleiten voor een scherpe normstelling
voor milieu;
zorgen voor goede regelgeving, adequate uitvoering
van regels en een krachtig toezicht op de naleving;
zorgen dat kennis over geïntegreerde gewasbescherming wordt ontwikkeld en toegepast;
zorgen voor een strakke regie op de nakoming van gemaakte afspraken, zodat gestelde doelen worden bereikt.

Het kabinet geeft er zich rekenschap van dat in de samenleving zorg bestaat over de veiligheid van voedsel. In het kader van duurzame gewasbescherming
verdient daarom het gehalte residu op gewassen bijzondere aandacht. De consument moet erop kunnen
vertrouwen, dat aangeboden producten op dat punt
veilig zijn. Het kabinet zal daarop toezien. Tot slot is
van belang dat degenen die werken met gewasbeschermingsmiddelen, of met daarmee behandelde
gewassen, voldoende zijn beschermd. Dat is nu nog
onvoldoende het geval.
Het kabinet ziet het als een uitdaging om genoemde
doelen in samenhang dichterbij te brengen. Want alleen dan is sprake van duurzame gewasbescherming.

De aanpak
De aanpak om die doelen te bereiken loopt langs
twee sporen.
Ten eerste uitvoering van het toelatings- en milieubeleid op een wijze die zo veel mogelijk aansluit bij de
Europese regels.
Ten tweede gezamenlijke inzet van betrokken partijen op de volgende thema’s:
toepassen van geïntegreerde gewasbescherming;
daartoe zal innovatie worden gestimuleerd en zal het
management op landbouwbedrijven worden verbeterd;
stimuleren van duurzaamheid ten aanzien van productieketens en consumptie;
creëren van condities voor een duurzaam en effectief
middelenpakket; zo nodig zal tijdelijk en waar moge-

Gaat deze aanpak lukken? Duidelijk mag zijn dat
duurzame gewasbescherming niet van de ene op de
andere dag een feit is. Dat hoeft ook niet. Belangrijk is
dat de richting om er te komen, is bepaald en dat betrokken partijen duidelijk hebben gemaakt de gekozen weg samen op te gaan. Inmiddels zijn ook de eerste resultaten zichtbaar van de nieuwe aanpak, zoals
een serie sectorplannen, de inzet van het landbouwbedrijfsleven bij het onderzoek naar bestrijding van
phytophthora en de voorstellen die vanuit de handel
zijn gedaan voor gecontroleerde distributie. Dit alles
geeft het kabinet vertrouwen dat een gezamenlijke
aanpak gaat slagen.

1.2 Milieu
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Chemische bestrijding van
onkruid als oorzaak van
problemen bij de bereiding van
drinkwater
A.D. Bannink
Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN),
Postbus 1019, 2280 CA RIJSWIJK
Waterbedrijven vinden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater dat
wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
Daartussen zitten relatief veel herbiciden. Deze stoffen horen niet in water aanwezig te zijn, maar aangezien ze er wel in zitten moeten ze worden verwijderd
om drinkwater te kunnen maken en dat is duur. Om
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