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Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:  

 

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan het Dagelijks 

Bestuur over handhaving gebruik gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkant en in 

sloten. 

 

Algemeen 

In verschillende wetgeving is opgenomen wat wel en niet mag inzake het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. Onder meer in de Waterwet: hierin staat onder andere dat het 

verboden is om zonder vergunning schadelijke stoffen of verontreinigende afvalstoffen in 

oppervlaktewater te brengen. In het Activiteitenbesluit staat dat onder voorwaarden pleksgewijs aan 

de waterkant bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden, maar dat er tussen het gewas en de 

sloot een teeltvrije zone moet zijn (tevens een spuit- en bemestingsvrije zone). Verder is in de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) opgenomen dat doodspuiten van vegetaties in 

sloten nagenoeg altijd verboden is. Verschillende waterschappen controleren zeer actief op de 

naleving van de regels rondom teeltvrije zones. Per 1 januari 2018 is de regelgeving voor open teelt  

aangescherpt. Voor grasland of braakliggend land geldt een spuit- en mestvrije zone van 50 

centimeter vanaf de insteek van het talud. Voor aardappelen, uien, peen en bollen geldt een afstand 

van 150 cm. Voor alle overige gewassen een afstand van 50 cm. Handhaving hiervan is belangrijk in 

het kader van onze ambities en doelen voor schoon water. Wij krijgen de laatste tijd meerdere 

signalen uit de praktijk dat in ons werkgebied deze regels niet altijd worden nageleefd. Ook bij 

percelen die grenzen aan natuurgebieden.  

 

Wij hebben de volgende vragen hierover aan het Dagelijks Bestuur: 

1. Hoe gaat Brabantse Delta om met het handhavingsvraagstuk van bovengenoemde 

regelgeving en is hier een actieve controle op? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

2. Welke andere nalevingsinstrumenten zet Brabantse Delta hiervoor in? 

3. Houdt Brabantse Delta bij hoeveel klachten er van inwoners uit ons waterschap 

binnenkomen i.v.m. dergelijke vervuilingen? Constateert Brabantse Delta een toename hierin 

in dit kalenderjaar? 

4. Is er een meldpunt beschikbaar bij Brabantse Delta waar bezorgde eigenaren en 

waterliefhebbers zaken kunnen melden? 

5. Bent u bereidt een actieve nalevingscampagne te starten gezien de signalen uit de 

samenleving? 

6. In hoeverre zet Brabantse Delta ook de OMWB hierbij in? 
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