Reactie Nefyto op RIVM rapport “Bestrijdingsmiddelen in grondwater”
Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in water, ook niet in grondwater
Uit een RIVM rapport dat deze week door de Minister van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede
Kamer is gestuurd, blijkt dat in een aantal gevallen te hoge concentraties
gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater zijn aangetroffen. In 26 van de 192 putten zijn
overschrijdingen van de drinkwaternorm van een of meer stoffen geconstateerd. Nefyto betreurt dit
want de industrie onderschrijft het standpunt dat bronnen voor drinkwater schoon behoren te zijn.
De bescherming van grondwater tegen gewasbeschermingsmiddelen is vanaf de 90er jaren gestart via
het toelatingsbeleid door het Ctgb, waarbij restricties zijn doorgevoerd bijvoorbeeld in dosering,
tijdstip van toepassing en grondsoorten waarop middelen mogen worden toegepast. Ook heeft de
gewasbeschermingsmiddelenindustrie initiatieven genomen op grond van Product Stewardship, onder
meer in het kader van projecten als “Schone bronnen, nu en in de toekomst”.
Echter, zoals de Minister aangeeft, verontreinigingen in grondwater kunnen zich nog vele jaren na
gebruik manifesteren en effecten van beschermende maatregelen worden pas veel later zichtbaar.
Uit het RIVM-rapport is niet te achterhalen waar en op welke diepte de overschrijdingen gevonden
zijn. Er is ook geen enkele mogelijkheid om te zien of het resten van oud gebruik betreft of dat het
gaat of vondsten die veroorzaakt worden door de huidige toelatingen. Wel is duidelijk dat zes van de
11 meest aangetroffen stoffen, of bijbehorende moederstoffen, inmiddels niet zijn meer toegelaten
De verwachting is dat binnen enkele weken een nieuw rapport verschijnt met recente analyse
resultaten van het Landelijk Meetnet Grondwater. Op basis van dit rapport kan een beter inzicht in de
situatie ontstaan.
Aan de hand daarvan kan hopelijk beter worden vastgesteld waar de problemen zich voordoen en of
het gaat om producten die nog steeds toegelaten zijn respectievelijk worden gebruikt volgens de
huidige voorschriften. Als dat het geval is kan worden bepaald welke maatregelen daarvoor
aangewezen zijn. De industrie staat positief tegenover het verzoek van de Minister om voor
dergelijke producten een emissiereductieplan op te stellen. Via een emissiereductieplan kunnen
oplossingen worden aangedragen die bijvoorbeeld regionaal kunnen worden toegepast of oplossingen
die van invloed kunnen zijn op de voorschriften die voor de toepassing van het betreffende
gewasbeschermingsmiddel zijn vastgesteld.
In het kader van het Europese project TOPPS wordt in de komende jaren meer aandacht besteed aan
grondwater en aan de maatregelen die ter bescherming daarvan kunnen worden genomen.
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