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Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur 
over handhaving gebruik gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkant en in de sloot. 
 
Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 28 april 2020 en besloten u als volgt te 
antwoorden. 
 
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?  
Ja, hier wordt door het waterschap actief op gecontroleerd. Zoals vermeld in het 
handhavingsuitvoeringprogramma 2020 zijn er 30 toepassingscontroles ingepland waarbij er tijdens een 
zgn heterdaadcontrole wordt beoordeeld of gewasbeschermingsmiddelen op de juiste wijze worden 

toegepast. Daarnaast worden door het proces toezicht en handhaving alle klachtmeldingen opgepakt die 
in dit verband doorgaans betrekking hebben op doodgespoten taludkanten. Afhankelijk van de ernst en 

het gedrag wordt handhavend opgetreden waarbij de handhavingstrategie wordt gevolgd.   
 
2. Welke andere nalevingsinstrumenten zet Brabantse Delta hiervoor in?  
Tijdens reguliere controles binnen de agrarische sector worden ondernemers geïnformeerd over de 
algemeen geldende regels voor het toepassen van gewasbescherming. Hiervoor is foldermateriaal 
beschikbaar die in voorkomende gevallen wordt verstrekt aan de ondernemer (zie de bijlage bij deze 
brief). Tevens is dit onderwerp in de afgelopen 2 edities van de Agrarische nieuwsbrief van ons 

waterschap uitvoerig aan bod geweest. 
 
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? 
Ja, het aantal klachten dat betrekking hebben op de eerder genoemde doodgespoten taluds wordt 
bijgehouden. Jaarlijks is er sprake van ca. 10 meldingen. Dit jaar zien we vooralsnog geen significante 
toename. 

 
4. Is er een meldpunt beschikbaar bij Brabantse Delta waar bezorgde eigenaren en waterliefhebbers 
zaken kunnen melden?  
Ja hiervoor kan contact worden opgenomen met het algemene nummer. Alle meldingen worden 
gerouteerd naar het proces Toezicht&Handhaving. Alle klachtmeldingen worden opgevolgd met een 
bezoek en waar nodig met een handhavingsinterventie. 

 
5. Bent u bereidt een actieve nalevingscampagne te starten gezien de signalen uit de samenleving?  
Ja, er is altijd bereidheid om aan de voorkant te investeren in een beter naleefgedrag. Op dit moment zien 
wij echter geen noodzaak om dit verder te intensiveren. Ter informatie kan worden vermeld dat wij vorig 
jaar in samenwerking met de NVWA een  kennisdag hebben georganiseerd op Bouvigne waarbij 
toezichthouders van alle zuid Nederlandse waterschappen en inspecteurs van de NVWA regio zuid waren 
vertegenwoordigd. Tijdens deze dag is in gezamenlijkheid gekeken naar de aanpak en de samenwerking 

gericht op het toezicht op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.  
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6. In hoeverre zet Brabantse Delta ook de OMWB hierbij in?  
De OMWB is in tegenstelling tot de NVWA niet actief betrokken bij het toezicht.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van 
orde AB en de spelregels worden uw brief en ons antwoord geagendeerd als ingekomen stuk voor het AB 
van 20 mei 2020 en geplaats op de website van het waterschap. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 

De dijkgraaf,                                         De secretaris-directeur, 

                  

drs. C.J.G.M. de Vet                              dr. A.F.M. Meuleman 

 


