Meerjarenplan Gewasbescherming: boksen met een blinddoek om

1. Inleiding
Deze herfst buigt de Tweede Kamer zich
over de voortgang van het Meerjarenplan
Gewasbescherming (MJPG). Ongetwijfeld
zullen de emoties weer hoog oplaaien,
net als rond het mestdebat vorig jaar.
De landbouw zal schermen met indrukwekkende resultaten in termen van
gereduceerd bestrijdingsmiddelengebruik;
de milieubeweging zal er op wijzen dat
van het voornemen tot sanering van
schadelijke middelen niets terecht is
gekomen. En de waterbeheerders zullen
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aangeven dat ze van alle fraai ogende resultaten nog maar weinig terugvinden in
termen van lagere concentraties bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater. Wie heeft er gelijk?
Waarschijnlijk hebben alle partijen op hun
eigen onderdeel in min of meerdere mate gelijk, maar onderdelen op zichzelf zeggen
weinig. Waar het om gaat is de samenhang
tussen die onderdelen. In dit artikel wil ik
daar op in gaan. Achtereenvolgens wil ik
aandacht besteden aan de volgende vragen:
- wat is het verband tussen volume,
emissies en schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen?
- hoe grijpt het beleid daar op aan?
- hoe moeten we dat beoordelen?
- wat dient er te gebeuren?
Ik wil dat voor de overzichtelijkheid
toespitsen op de uitspoeling naar het
grondwater. De redenering is echter zonder
meer te vertalen naar andere milieucompartimenten als oppervlaktewater en
bodem.

Het Meerjarenplan Gewasbescherming
Het Meerjarenplan Gewasbescherming
[MJPG, 1991] is eentaakstellend plan voor
de gewasbescherming in de Nederlandse
land- en tuinbouw in de periode 1990-2000.
Doelstellingen van hetMJPG:
- verminderen van de afhankelijkheid van
chemische gewasbescherming;
- vermindering vanvolume gebruikte bestrijdingsmiddelen;
- vermindering van emissies van bestrijdingsmiddelen naar hetmilieu.
In 1993 hebben het landbouwbedrijfsleven en
de rijksoverheid een akkoord gesloten over
de uitvoering van het MJPG:de zogenaamde
Bestuursovereenkomst Uitvoering
Meerjarenplan Gewasbescherming.

Samenvatting
Hoe succesvol is het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid in het kader van het
Meerjarenplan Gewasbescherming? De meningen daarover lopen sterk uiteen: de
landbouw gaat prat op de gerealiseerde volumereductie, de milieubeweging stelt dat
de sanering van bestrijdingsmiddelen niet op gang is gekomen en de waterbeheerders wijzen erop dat de emissies niet teruggelopen zijn. Wie heeft er gelijk?
Het blijkt dat ze allemaal op hun eigen onderdeel gelijk hebben. Maar wat ontbreekt
is zicht op de samenhang tussen de losse onderdelen. Dat komt vooral door het
ontbreken van beleidsdoelen in het MJPG in termen van milieubelasting. Daardoor
gaan doelen op onderdelen (volume, emissie) een eigen leven leiden. Het leidt er
ook toe dat kansen voor open doel om de milieubelasting fors te verminderen
worden gemist. Voor een succesvol bestrijdingsmiddelenbeleid is bijstelling van
de doelen van het Meerjarenplan Gewasbescherming dan ook onontkoombaar.
Dit artikel is een bewerking van een lezing van de heer Joosten op het Kiwacolloquium 'Bestrijdingsmiddelen en drinkwaterbronnen' op 30 mei 1996 in
Nieuwegein.

2. Volume, emissies en schadelijkheid
Welke factoren hebben nu invloed op de
milieubelasting door bestrijdingsmiddelen?
In de eerste plaats is dat het volume aan
gebruikte bestrijdingsmiddelen (zie afb. 1).
milieubelasting
schadelijkheid
bestrijdingsmiddelen
- persistentie
-mobiliteit

.
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Ajb. 1 - Milieubelasting door bestrijdingsmiddelen.

Het gebruikte volume wordt bepaald door
wat ik voor het gemak 'toepassingsfactoren'
heb genoemd, zoals:
- de teelt: zo worden bij de teelt van tulpen
bijv. veel meer bestrijdingsmiddelen
gebruikt dan in granen;
- deformulering: zo kon het volume
gebruikte grondontsmettingsmiddelen fors
dalen toen de fabrikant het bestrijdingsmiddel dichloorpropeen wist te zuiveren
van de verontreiniging dichloorpropaan;
- de dosering: zo liep het volume gebruikte
bestrijdingsmiddelen in de suikerbietenteelt terug toen overgestapt werd op het
zogenaamde Lage Doseringen Systeem.
Maar daarmee is de kous niet af. Vervolgens
is natuurlijk van belang welk deel van het
gebruikte volume ook daadwerkelijk in het
milieu beland: de emissie (afb. 1).
Die wordt op zijn beurt bepaald door
emissiefactoren. Voor de uitspoeling naar
het grondwater zijn dat vooral:
- het toepassingstijdstip: veel middelen

spoelen bij toepassing in het najaar sterker
uit dan bij toepassing in de zomer. Voor
bijvoorbeeld het herbicide mecoprop
scheelt dat een factor 150;
- het organische stofgehalte in de bodem:
veel middelen spoelen sterker uit naarmate
er meer organische stof in de bodem zit.
Zo spoelt het herbicide atrazin op gronden
met een o.s.-gehalte < 1,5% 15 x sterker uit
dan bij o.s.-gehalte van 6-12%.
Tenslotte zijn voor de uiteindelijke milieubelasting ook de eigenschappen van het
middel van belang: de schadelijkheid (afb. 1).
Uit oogpunt van uitspoeling naar het
grondwater, gaat het dan niet om giftigheid. Immers in Nederland wordt het
voorzorgsprincipe gehanteerd: geen enkel
bestrijdingsmiddel mag boven een
bepaalde concentratie uitspoelen naar het
grondwater. Uit eogpunt van schadelijkheid zijn dan van belang:
- de persistentie in de bodem: hoe langzamer een middel afbreekt, hoe groter de
kans dat het in het grondwater terecht kan
komen.
- de mobiliteit:hoe beter een middel oplost
in water, hoe gemakkelijker het uitspoelt
naar het grondwater.
Het product van persistentie en mobiliteit
kan van middel tot middel sterk verschillen. Voor het herbicide bentazon ligt het
bijvoorbeeld een factor 6000 (!) hoger dan
voor het herbicide bromoxynil.
De conclusie van dit alles is dat volume,
emissie en schadelijkheid van het middel
ieder op zich maar weinig zeggen over de
totale milieuschade. De milieubelasting is
simpelweg opgebouwd uit het product van
de drie.
3. Beleid?
Hoe grijpt het Nederlandse overheidsbeleid nu aan op dit schema?
Allereerst de beleidsdoelen. De hoofddoel-
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Afb. 2 - Taakstellingen bestrijdingsmiddelenbeleid(MJPG).

stelling van het MJPG is het verminderen
van de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. Die doelstelling is erg moeilijk
te kwantificeren. In de praktijk hebben de
subdoelen daardoor alle aandacht gekregen
(zie afb. 2):
- Volume:het doel is een reductie met
30-35% in 1995 en minimaal 50% in 2000;
- Emissies: het doel is een reductie van de
uitspoeling naar het grondwater van 40-45%
in 1995 en minimaal 75%in 2000.
Doelen in termen van milieubelastingzijn
niet geformuleerd. Het MJPG geeft nog wel
aan dat de reductiedoelstellingen idealiter
gerelateerd zouden moeten worden aan een
daarmee te realiseren milieukwaliteit.
Maar vervolgens wordt geconstateerd dat
het ontbreekt aan voldoende gegevens om
die relatie te leggen. Einde oefening.
Welke instrumenten worden er vervolgens
ingezet om de beleidsdoelen te halen
(zie afb. 3)? De belangrijkste:
Om het gebruikte volume te beperken
worden onder meer gebruiksvoorschriften
ingezet: bepaalde middelen mogen niet in
bepaalde teelten worden gebruikt. Verder
is in 1993 het Besluit Regulering Grondontsmetting ingevoerd: sindsdien mogen
percelen nog maar eens in de vier jaar
worden ontsmet. Omdat bij grondontsmetting honderden kilo's bestrijdingsmiddel per ha worden gebruikt scheelt
dat een flinke slok op een borrel.

Ook de bestrijdingsmiddelenindustrie
levert een inspanning, namelijk door
nieuwe middelen te ontwikkelen, waarvan
maar weinig nodig is. Tenslotte wordt door
voorlichting in de landbouw geprobeerd
agrariërs te bewegen minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het resultaat van
al deze acties is geweest dat het volume
gebruikte bestrijdingsmiddelen in 1995
met 45% was gereduceerd [ministerie van
LNV, 1996], Daarmee is de doelstelling
voor 1995 ruim gehaald en de doelstelling
voor 2000 binnen handbereik.
Om de emissies te verminderen spelen voor
wat betreft de uitspoeling naar het grondwater vooral gebruiksvoorschriften een rol:
bepaalde middelen mogen niet in het
najaar, niet op bepaalde grondsoorten en
niet in grondwaterbeschermingsgebieden
worden ingezet. Het resultaat voor 1995
was: 68% emissiereductie (inclusief het
effect van de volumevermindering)
[commissie van deskundigen Emissieevaluatie MJPG, 1996], Daarmee is de doelstelling voor 2000 al gehaald.
Ten slotte de milieubelasting. Ondanks
het ontbreken van een beleidsdoel worden
op dit vlak wel degelijk maatregelen
genomen. Dat is vooral via het toelatingsbeleid. In theorie wordt geen enkel middel
toegelaten dat niet aan de milieucriteria
voldoet. Maar het resultaat in termen van
milieubelasting wordt niet getoetst.
Het gevolg is dat we eigenlijk helemaal
niet weten hoe succesvol het beleid is.

De milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
De milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
(ontwikkeld door het Centrum voor Landbouw en Milieu) iseen denkbeeldige rekenliniaal,waarmee van elke toepassing van een
bestrijdingsmiddel het risico voor het milieu
kan worden uitgerekend. Dat risico wordt
uitgedrukt in zogenaamde milieubelastingspunten (mbp's).
Aan elk bestrijdingsmiddel geeft de meetlat
milieubelastingspunten voor drie milieueffecten:
- risico voor uitspoeling naar hetgrondwater;
- risico voor bodemleven;
- risico voor waterorganismen.
De puntentoekenning isgebaseerd op het
PESTLA-modelvan hetRIVM.
De milieubelasting die voortvloeit uit een
bepaalde toepassing kan worden berekend
door de mbp's per middel tevermenigvuldigen met de hoeveelheid van het
gebruikte middel en de emissiefactoren.
De milieumeetlat is in de eerste plaats
ontwikkeld als voorlichtingsinstrument om de
boer inzicht te geven in de milieu-effecten
vanzijn eigen bestrijdingsmiddelengebruik.
Maar het instrument is ook bruikbaar om
de milieu-effecten van hettotale landelijke
bestrijdingsmiddelengebruik in beeldte
brengen.

Dat is gebeurd met behulp van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
(zie kader).
In afbeelding 4 zijn zowel de volumereductie als de reductie van de milieubelasting in de periode 1984 t/m 1993
uitgezet. Uit de afbeelding blijkt dat de
uitspoeling naar het grondwater ongeveer
evenredig is afgenomen met de reductie
van het volume. Dit in tegenstelling tot
de effecten op waterleven: die zijn niet
afgenomen.
Maar veel belangrijker nog is de constatering dat de totale milieubelasting voor
grondwater nog steeds zo'n 8000 min
milieubelastingspunten bedraagt. Gedeeld
door de oppervlakte landbouwgrond in
Nederland (2 min ha) is dat 8000 milieu-

4. Succes of mislukking?
Kortgeleden is voor het eerst een poging
gedaan om de resultaten van het bestrijdingsmiddelenbeleid in het kader van het
MJPG uit te drukken in termen van milieubelasting. Dat is gebeurd door het Centrum
voor Landbouw en Milieu (CLM). In de
studie 'Kilo's of milieubelasting?' [Reus et
al, 1995; Reus &Faassen, 1995] heeft het
CLM gegevens over volume, emissies en
schadelijkheid van middelen gecombineerd.

Afi. 3 - Instrumenten bestrijdingsmiddelenbeleid.

Afb. 4 - Afzet bestrijdingsmiddelen en milieubelasting.

bestrijdingsmiddelenwet

overige

milieubelasting
schadelijkheid
bestrijdingsmiddelen

- toelatingscriteria
(milieucriteria)
• waterleven

E

* bodemleven

"emissiefactoren"

—

-gebruiksvoorschriften

volumegebruik
"toepassingsfactoren"

I

-^uitspoeling
naar grondwater

;

-gebruiks-inspanningsvoorschriften
verplichting
- besluitregulering
industrie
grondontsmetting -voorlichting

afzet

1

20000

o
0)

15000

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

641

H , 0 (29) 1996, nr. 21

bentazon(1,1%)
(96,3%)o v e r i g e

/

-dichlobenil(0.2%)
(0,4%) chioorthalonil
carbendazim (0,4%)

Aß. 5 - Gebruik bestrijdingsmiddelen in 1992 (% i
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Aß. 6 - Milieubelasting door bestrijdingsmiddelen in
1992 (% uitspoeling grondwater).

belastingspunten per ha. Dat is gemiddeld
40 x de norm (zie kader)! Een onthutsende
conclusie. Kennelijk is het bestrijdingsmiddelenbeleid helemaal niet zo succesvol
als door sommigen wordt gedacht.
5. Wat dient er te gebeuren?
Wat moet er dan wel gebeuren om het
succesvol te maken?
Dat kan door in het MJPG het begrip
milieubelasting een veel centralere plaats
toe te kennen:
1. Allereerst moeten doelstellingen worden
toegevoegd aan het MJPG in termen van
milieubelasting. De voorzet van het CLM
biedt daartoe goede aanknopingspunten.
Voor de uitspoeling naar het grondwater
komt de norm van 0,1 microgram/l grofweg overeen met 100 mbp/ha.
Vermenigvuldigen we dat met het landbouwareaal van Nederland dan zou een
globale doelstelling kunnen zijn: niet meer
dan 200 min milieubelastingspunten.
2. Vervolgens is grote winst mogelijk via
het toelatingsbeleid. Uit de CLM-studie
blijkt dat 5%van de bestrijdingsmiddelen
verantwoordelijk is voor 95%van de
milieubelasting. Voor de uitspoeling naar
het grondwater geldt dat zes middelen
(bentazon, dichlobenil, carbendazim atrazin, chloorthalonil en aldicarb) verantwoordelijk zijn voor 75%van de uitspoeling
(afb. 5 en 6). Deze conclusies worden
grotendeels ondersteund door monitoringgegevens over uitspoeling.
3. Ook is grote winst mogelijk via voorlichtingmet behulp van de milieumeetlat
voor bestrijdingsmiddelen. Spectaculaire
resultaten zijn mogelijk. Zo wist een
studiegroep van akkerbouwers uit

Overijsselse grondwaterbeschermingsgebieden in twee jaar tijd de uitspoeling
naar het grondwater te beperken met 50%
in de maïs met 98% in de aardappelen en
met 99% in de granen.
Uiteraard moet dat niet leiden tot verwaarlozing van de aanpak via de sporen volumereductie, emissiebeperking en afhankelijkheid. Ook daar is nog steeds grote winst te
behalen, zeker ook voor andere milieucompartimenten (oppervlaktewater, lucht).
Maar als niet tegelijkertijd wordt gedacht
in termen van milieubelasting is zo'n
aanpak niet meer dan boksen met een
blinddoek om. Zouden we dat aan het eind
van de 20e eeuw niet wat intelligenter
kunnen aanpakken?

'Water, elke druppel telt!' heeft als doel
deze trend te keren door het vergroten van
het bewustzijn en de kennis met betrekking tot het (warm)watergebruik en de
mogelijkheden voor (warm)waterbesparing.
De campagne is nadrukkelijk gericht op
waterbesparing in brede zin, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten
geïnteresseerd zijn in besparingsmogelijkheden voor zowel warm als koud water.
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Water, elke druppel telt!
Novcm-campagnegerichtop waterbesparing
Aandacht voor (warm)waterbesparing is
een van de speerpunten in het beleid van
de overheid zoals staat verwoord in de
Vervolgnota Energiebesparing van het
Ministerie van Economische Zaken en
zoals onlangs benadrukt door het Ministerie van VROM in verband met de voorgenomen extra maatregelen gericht op
reductie van de C 0 2 uitstoot.

Huishoudens kunnen vrij eenvoudig maatregelen nemen om hun watergebruik te
reduceren. Daarom gaat eind oktober een
consumentencampagne van start gericht op
(warm)waterbesparing. De campagne is een
initiatief van Novem en wordt gevoerd in
samenwerking met de Vereniging van
Nederlandse Installateurs (VNI) en de
Doe-het-zelf branche verenigd in de
VWDHZ.
Het energieverbruik voor het bereiden van
warm tapwater door huishoudens neemt
jaar op jaar toe. Op dit moment bedraagt
de stijging circa 2% per jaar. De campagne

Uit dit onderzoek dat door Rescon
Research & Consultancy is uitgevoerd in
opdracht van Novem, komt naar voren
dat het kennisniveau van de meeste huishoudens over het eigen watergebruik laag
is. Slechts 5% weet een ongeveer juiste
schatting te maken. Daarbij geeft 90% van
de huishoudens aan waterbesparing
belangrijk te vinden en behoefte te hebben
aan informatie over dit onderwerp en over
de mogelijkheden om te besparen. De
resultaten van het onderzoek vormen de
basis voor de campagne 'Water, elke druppel telt!'.
De individuele installatiebedrijven en
bouwmarkten zullen binnen de doelstelling
van de campagne acties voeren voor waterbesparende producten en voorlichtingsactiviteiten ontplooien gericht op hun
eigen klanten. De acties zijn te herkennen
aan het gemeenschappelijke symbool met
'Daan de Waterkraan' en de campagnetitel.
Landelijk wordt een consumentenfolder
ontwikkeld met tips over waterbesparing.
Deze folder is verkrijgbaar bij alle deelnemende bedrijven. Via diverse media zal
aandacht worden besteed aan het onderwerp, o.a. in de t.v. programma's Licht op
Groen, Eigen Huis en Tuin, in huis-aanhuisbladen en in de milieukrant bij de
NS-stations. (Persbericht NOVEM)

