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programma

Gewasbeschermingsmiddelen in 
oppervlaktewater

Aantreffen in oppervlaktewater
• Monitoringonderzoek
• Agrarische activiteit
• Stoffen 

Wet en regelgeving
• Toelating
• Toepassing
• Toezicht en handhaving

Bovenwettelijke emissieaanpak



programma

Gewasbeschermingsmiddelen in 
oppervlaktewater (bodem, lucht)

Aantreffen in oppervlaktewater
• Monitoringonderzoek
• Agrarische activiteit
• Stoffen 

Wet en regelgeving
• Toelating
• Toepassing
• Toezicht en handhaving

Bovenwettelijke emissieaanpak



Je buurman morst een theelepel imidacloprid* (Admire) 
Dit komt in de sloot

Hoeveel m3 slootwater raakt hiermee 
normoverschrijdend vervuild?

− Theelepel ~ 5 gram imidacloprid
− Norm = 0,0083 ug/l (JG-MKN)

* = insecticide, ook breed toegepast in huishoudens.
toelating vrijwel geheel ingetrokken
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Je buurman morst een theelepel imidacloprid (Admire) 
Dit komt in de sloot

Hoeveel m3 slootwater raakt hiermee 
normoverschrijdend vervuild?

− Theelepel ~ 5 gram imidacloprid
− Norm = 0.0083 ug/l (JG-MKN)

a. 600 m3

b. 6.000 m3

c. 60.000 m3
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Je buurman morst een theelepel imidacloprid (Admire) 
Dit komt in de sloot
Hoeveel m3 slootwater raakt hiermee normoverschrijdend 

vervuild?

− Theelepel ~ 5 gram imidacloprid
− Norm = 0.0083 ug/l (JG-MKN)

5 x 1.000.000 ug
------------------------ =  600.000.000 liter = 600.000 m3

0,0083 ug/l

HHNK ~ 200.000.000 m3    333 theelepels  ~ 1,7 liter
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Activiteiten met risico emissie gewasbeschermingsmiddel



Landgebruik bloembollenteelt

50% bollenteelt NL binnen 
HHNK



resultaat carbendazim 1995-2012

VGR-LMB 2011-2013



Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/

Landelijk meetnet:
• meetlocaties per sector
• uniformering:

‒ bemonstering
‒ analyses
‒ momenten

Doel:
• Verband leggen 

normoverschrijdingen en gebruik

• Vaststellen realisatie beleidsdoelen*
- reductie 90% normoverschrijdingen

*2e Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023



http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

Projectmeting, niet structureel



jaarlijkse evaluatie resultaten 



jaarlijkse evaluatie resultaten

• Gemiddeld percentage normoverschrijdende stoffen per locatie per teeltgroep 



jaarlijkse evaluatie resultaten

Gemiddeld percentage normoverschrijdende stoffen per locatie per teeltgroep 



normoverschrijdingen bloembollenteelt per stof 

JG-MKN/MTR 

MAC-MKN.

n = 11



toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Rijk (I&W en LNV) toelating gedelegeerd aan zelfstandig bestuursorgaan:
het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb beoordeelt het product op:
• de werkzaamheid;
• de effecten op het milieu;
• de effecten op de mens;
• de fysisch chemische eigenschappen.

Een handelaar mag het product ‘in verkeer’ brengen als
• het voldoet aan de wettelijke eisen;
• het Ctgb het product veilig vindt en heeft toegelaten op de markt.

Toezicht op gebruik conform wettelijke gebruiksvoorschrift, door: 
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
• Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)



Wet en regelgeving 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen

1. Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden-  Stofspecifieke regels

2. Activiteitenbesluit + Activiteitenregeling  milieuregels voor o.a. agrarische bedrijven.
- type B-bedrijven – voorschriften hfdst 3 en 4. 
- type C-bedrijven – omgevingsvergunning + voorschriften hfdst 3.

Algemene regels voor voorkomen van drift, afspoeling en lozingen  Ab en Ar
– Teeltvrije zone, spuittechniek, windsnelheidsbeperking
– Aanmaken en rest spuit-, ontsmettingsmiddel
– Lozingen restanten, oplossingen en reinigingswater



Toezicht en handhaving

Aandachtgebied bevoegd gezag
• Stofspecifieke gebruiksregels NVWA, waterschap, gemeente* en politie
• Riolering, bodem gemeente, NVWA en politie
• Oppervlaktewater waterschap, NVWA en politie

*gedelegeerd aan Omgevingsdienst



Landelijk Milieuoverleg Bloembollen

Doel LMB: Stimuleren duurzaam ondernemen bollentelers

Deelnemers:
• KAVB, Milieuplatform Bloembollensector, Anthos
• Provincies Noord-Holland, Zuid-Hollland, Flevoland, Drenthe
• Waterschappen: HHNK, Rijnland, Zuiderzeeland, Drents Overijsselse Delta
• Ministeries LNV, en I&W
• Gemeente Schagen
• VEWIN



Bovenwettelijke emissieaanpak

Schoon erf-
Schone sloot



Bovenwettelijke emissieaanpak

188 adressen, 
46 kg per afvoerend bedrijf

Schoon erf-
Schone sloot

80% emissiereductie



Bovenwettelijke emissieaanpak



Erfafspoeling

Perceel- en oeverinrichting & 
beheer

Bodem

Gewasbescherming

Zoetwatermaatregelen



Samenwerken aan Bodem & Water
Noord-Holland
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