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Geachte heren Kuipers, Moinat en Tuin en mevrouw Bakker,

ln uw brief van 19 april 2017 stelde u een aantal vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater naar aanleiding van het rapport'Feiten over bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater in Drenthe - Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen' (maart
2017). De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de belasting met stoffen is
een complexe materie. Wijstellen daarom voor om op 27 september 2O17 voorafgaand aan de Statenvergadering u uitgebreid te informeren over de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater in Drenthe en de uitvoering van maatregelen.
Vanwege het grote belang dat wij hechten aan de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
willen wij tevens op Wereld Water Dag in maart 2018, waarin mondiaal stil wordt gestaan bij het belang van water, samen met de waterschappen een congres over ons
water organiseren. De aanpak om de waterkwaliteit te verbeteren zal daarin centraal
staan.
ln deze brief geven wij op hoofdlijnen antwoord op uw vragen.

Vraaq

1

Komen de meetgegevens van WECF Nederland overeen met de gegevens die bij u
bekend zijn? Zo nee, op welke punten niet en hoe is dat verschil volgens u te verklaren?

2

Antwoord

1

Wij zijn bekend met de meetgegevens die in het rapport van WECF worden
gebruikt. De meetgegeyens zijn afkomstig uit de Bestrijdingsmiddelenatlas
(http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/). ln deze atlas zijn oppervlaktewatermetingen van bestrijdingsmiddelen door onder andere de waterschappen opgeslagen.

Vraas2
Onderschrijft u de conclusies van WECF Nederland (p. 36)? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2
Wij zijn het eens met de conclusie dat te veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen, maar zijn het niet eens met de conclusie dat wfi
een onvoldoende duurzaam beleid voeren. Ons beleid en uitvoering zijn er op
gericht de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren conform de
normen die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Wij delen de zorg of
de huidige maatregelen toereikend zijn om deze kwaliteitsverbetering te bereiken. Wijzetten daarom in op de intensivering van de uitvoering zoals alle
betrokken partijen in Nederland hebben vastgelegd in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Daarin is onder meer afgesproken regionale sfudies
uit te voeren naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen en maatregelen uit
te voeren.
De kaders voor het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen zijn
Europees vastgelegd. Hierdoor is de ruimte voor de landelijke en regionale
overheid voor sturing op het gebruik van middelen beperkt. Met het toelatingsbeleid zullen er altijd sporen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater kunnen worden aangetroffen. Europees is bepaald wat daarbij aanvaardbare nsicob zijn. Alleen door in het geheel geen bestrijdingsmiddelen te
gebruiken kan worden voorkomen dat er stoffen in het milieu terechtkomen.
De zorg over de combinatie van stoffen die in het oppervlaktewater voorkomen wordt gedeeld. Samen met de partners in het stroomgebied Rijn Oost
hebben wij in 2014 bij het Rijk aandacht gevraagd voor de effecten van combinaties van verschillende gebruikte bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. lnmiddels wordt hier ook vanuit Europa onderzoek naar gedaan.

ln Drenthe zetten wijons met de waterschappen in om te komen tot een verminderde belasting van het grond- en oppervlaktewater. De maatregelen die
in het verleden zijn getroffen zijn wel degelijk effectief gebleken. Vooral de
spuitvrije zones in het Drentsche Aa gebied en de aanleg van vulplaatsen om
directe belasting van de beek te voorkomen waren effectief. lnmiddels is de
spuittechniek dusdanig aangepast dat drift een minder belangrijke rol speelt.
ln de nabije toekomst zal ingezet worden op het voorkomen yan emissres
vanaf de huiskavels door erfafspoeling (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

3

Vraaq 3
Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent de maatregelen die WECF Nederland
voorstelt (p. 42) uit te voeren?

Antwoord 3
Wij zijn niet voornemens de maatregelen die WECF voorstelt uit te voeren. De
provincie ziet voldoende kansen voor een duurzame landbouw, waarbij bestrijdingsmiddelen op een verantwoorde manier worden gebruikt en de waterkwaliteit is zekergesteld. Binnen het programma Toekomstgerichte Landbouw
richten wij ons op ondernemers die willen innoveren, moderniseren en verduurzamen. Daarnaast nemen wij op korte termijn waterkwaliteitsmaatregelen
als onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. WI kiezen voor een
insteek waarbij de bedrijven op een positieve manier uitgedaagd worden om
aan een duurzame toekomst te werken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
De heer J. van Aartsen
Postbus 122
9400 AC Assen

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Kwaliteit Oppervlaktewater

Assen, 19 april 2017,

Geachte heer Van Aartsen,

Op 4 november 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in
Drenthe, die door GS zijn beantwoord op 7 december 2016. Naar aanleiding van die
beantwoording, en het recent verschenen rapport “Feiten over bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater in Drenthe – Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen” [1], hebben wij de
volgende aanvullende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

I.

Komen de meetgegevens van WECF Nederland overeen met de gegevens die bij u bekend
zijn? Zo nee, op welke punten niet en hoe is dat verschil volgens u te verklaren?
II. Onderschrijft u de conclusies van WECF Nederland (p. 36)? Zo nee, waarom niet?
III. Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent de maatregelen die WECF Nederland voorstelt
(p. 42) uit te voeren?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
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[1] http://www.wecf.eu/nederland/publicaties/bestrijdingsmiddelen-Drenthe.php

