Uitstel drukregistratie

‘Driftreductie leidt tot
extra middelengebruik’
Een jaar om de spuit aan te passen aan de nieuwste eisen voor drukregistratie- en
driftreductie. Die periode trekt het landbouwministerie uit om ondernemers de tijd te
gunnen de apparatuur op orde te krijgen. Het jaar is ook wel nodig, want in december
2018 was nog maar een enkele meter aangebracht. Ook de driftreductie zelf zorgt
nog voor hoofdbrekens, net als de handhaving. “Deze oplossingen leiden tot meer
middelengebruik”, voorspelt spuittechniekspecialist Luc Remijn van Delphy.
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V

orige week was het bestuur van de Stichting
Kwaliteitseisen Landbouwtechniek bĳeen om te
praten over de nieuwe regels. Remĳn kreeg daar
te horen dat wordt nagedacht over het beleid na
dit overgangsjaar. “Het is de bedoeling dat de komende jaren
de driftreducerende techniek en de doppen worden bekeken, om vast te stellen of het praktische en betrouwbare
technieken zĳn. Dat wordt de komende vier tot acht jaar
uitgezocht. Het gevolg voor de telers is dat onduidelĳk is in
welke spuittechniek geïnvesteerd kan worden. Wie koopt er
een spuit van 40.000 euro, als je over een paar jaar vaststelt
dat de techniek door de overheid wordt afgewezen?”
Remĳn vindt het zonde dat deze route wordt gekozen
en hĳ hoopt dat de gevolgen meevallen als de lobby van
standsorganisaties en Nefyto slaagt. Volgens de specialist is
er best veel bereidheid onder bollentelers, akkerbouwers en
groentetelers om te investeren in nieuwe technieken. “Maar
als we met dit beleid te maken krĳgen, gaat het weer mis.”

Wat Remĳn betreft moet een teler de garantie hebben dat
een systeem minstens gebruikt mag worden tot de afschrĳvingsperiode achter de rug is. Van de driftreductieregels zelf
verwacht Remĳn niet veel goeds voor de sector. “De eis is om
met een grovere druppel te spuiten. Dat geeft problemen in
steile gewassen en teelten met een waslaag, doordat grove
druppels afrollen en op de grond vallen. “Het is jammer als
we over vĳf jaar zien dat we er zo niet komen en dat weer
middelen worden geschrapt omdat ze in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Het leidt tot nieuwe verboden en
vooral insecticiden lopen dat gevaar.”

AFSPRAKEN
Senior beleidsmedewerker Peter Knippels van de KAVB
deelt de zorg van Remĳn, maar verwacht dat de sector erin
slaagt de emissie door drift en afspoeling te beperken. “De
oplossing zit vooral in het gedrag van de man op de spuit.
Daar wil ik niet mee zeggen dat er geen problemen kunnen
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ontstaan, maar het bedrĳfsleven heeft duidelĳk de opdracht
mee te zoeken naar oplossingen.”
Volgens Knippels wordt hard gewerkt aan het voorkomen
van wispelturig gedrag van de overheid, door afspraken te
maken over de milieumaatregelen en door niet steeds kleine
stappen te zetten die ondernemers dwingen telkens technieken aan te passen. De afspraken en doelen komen in het
Hoofdlĳnenakkoord Open Teelten. “We hebben helaas nog
niet zwart op wit dat de overheid niet zomaar spuittechnieken gaat verbieden, maar er is wel begrip voor de ondernemers. Het akkoord regelt dat de overheid op korte termĳn
maatregelen neemt. Ook bĳ de overheid is duidelĳk dat met
samenwerking het meest wordt bereikt.”
Dat de sector een jaar uitstel heeft gekregen om te kunnen
voldoen aan de drukregistratievoorziening, vindt Knippels
positief. “Zo kunnen we de overgang helpen versoepelen.”
Zo zĳn afspraken gemaakt over de drukregistratievoorziening voor neerwaarts spuiten met spuitbomen, samen met
de Unie van Waterschappen, Nefyto, de ministeries van I&W
en LNV, en KAVB. Knippels: “Daar zĳn wĳ erg tevreden over.
Hier is uit voortgekomen dat voor een aantal categorieën
doppen de drukregistratievoorziening niet nodig is en dat de
driftarme technieken zĳn uitgezonderd.”
De drukregistratievoorziening is alleen verplicht voor
doppen die zĳn toegelaten bĳ 2 tot 3 bar bĳ toepassing op
conventionele spuiten en voor luchtvloeistofmengdoppen.
Daarbĳ heeft de ondernemer de keuze uit drie opties: werken met de drukregistratievoorziening, of verdubbeling van
de teeltvrĳe zone, of een driftarme techniek gebruiken.”
Verder was er de wens van de sectoren om de Driftreduce-

Drukregistratiemeter
De drukregistratiemeter registreert de druk van de spuit en houdt
de informatie van het laatste uur vast. Als op dat moment een
controleur langs komt, kan hij aan de drukregistratiemeter in combinatie met de doppen aflezen of alles klopt. De meter bewaart
de gegevens een uur. Hoe de handhaving in de praktijk gaat, is
nog onduidelijk. Volgens de NVWA werken de waterschappen
aan een voorstel.

rende Doppen Lĳst, de DRD-lĳst, op te schonen. “Als je de
doppen en techniek niet juist toepast, is de kans op drift
groter. Daarom was het belangrĳk om die lĳst nog eens goed
tegen het licht te houden. Dat hebben we gedaan in overleg
met de Technische Commissie Techniekbeoordeling. We
hebben bekeken welke doppen thuishoren in de categorie
1 tot 2 bar, welke in de categorie 2 tot 3 bar en welke in de
categorie 3 bar en hoger. Doppen die nu nog zĳn toegelaten
tot 2 bar mogen vanaf 2020 niet meer worden gebruikt. Die
verdwĳnen van de lĳst.”
De drukregistratievoorziening geldt niet voor doppen die
zĳn toegelaten vanaf 3 bar. Knippels verwacht dat deze
afspraken ook ondernemers in het bollenvak ertoe zullen
aanzetten om stappen te zetten in de drukregistratievoorziening. “De afspraken over de drukregistratievoorziening
zĳn half januari 2019 door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat gepubliceerd en wĳ merken wel dat het leeft,
ondernemers zĳn ermee bezig.”

De complete uitleg over de drukregistratievoorziening is te vinden op www.helpdeskwater.nl,
via ‘Onderwerpen’, ‘Emissiebeheer’, ‘Agrarisch’,
‘Open teelt’, ‘Drukregistratievoorziening’.
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