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Onderwerp: Convenant Schoon water in de fruitteelt 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Wij hebben het convenant “Schoon water in de fruitteelt” vastgesteld en besloten dat gedeputeerde 

Water dit ondertekent tijdens de Utrechtse Fruitteeltdag op 13 december 2012. Het convenant heeft tot 

doel emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteelt te beperken. In het convenant 

maken Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), de fruitteeltsector en de provincie 

afspraken om gezamenlijk de communicatie naar de fruittelers in de provincie op te pakken, zodat de 

telers in de komende 3 jaar hiervoor effectieve maatregelen gaan treffen. HDSR coördineert de 

uitvoering van het convenant en neemt verantwoordelijkheid voor monitoring en communicatie op het 

gebied van oppervlaktewater. De provincie neemt hierbij verantwoordelijkheid voor 

grondwatermonitoring en eventueel benodigde communicatie op het gebied van grondwater. 

 

Aanleiding 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. 

Provincie en waterschap hebben een verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de KRW te 

realiseren. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw vormen een bedreiging van de 

waterkwaliteit voor zowel grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwaterbereiding als voor 

oppervlaktewater. Met name de relatief intensieve teelten, zoals de fruitteelt, vormen wat dat betreft 

een risico. De fruitteeltsector heeft samen met HDSR en de provincie het initiatief genomen om deze 

knelpunten aan te pakken. 

 

Voorgeschiedenis 

In 2011 hebben HDSR, fruitteeltsector en provincie Utrecht/LaMi emissieonderzoek uitgevoerd voor 

gewasbeschermingsmiddelen. In het oppervlaktewater zijn onverwacht veel normoverschrijdingen 

aangetroffen van stoffen die in de reguliere fruitteelt onmisbaar zijn. Er zijn maatregelen mogelijk om 

dit aan te pakken. Uit onderzoek van Provincie Utrecht blijkt dat emissies door gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt ook een risico vormen voor de kwaliteit van grondwater. 

 

Essentie / samenvatting: 

Het waterschap HDSR heeft met de Utrechtse fruitteeltsector het initiatief genomen om in een 

convenant afspraken te maken over aanpak van knelpunten voor de waterkwaliteit in het 

oppervlaktewater veroorzaakt door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. De 

provincie is vanuit de KRW verantwoordelijk voor het aanpakken van knelpunten voor grondwater en 

de drinkwaterwinningen. Ook voor grondwater is op basis van eerdere studies gebleken dat er 
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knelpunten zijn. Middels een meetronde willen we beter inzicht krijgen van deze stoffen in het 

grondwater. Als hieruit knelpunten naar voren komen, kunnen benodigde maatregelen in het kader van 

dit convenant worden uitgevoerd. Daarom  is de provincie mede ondertekenaar van het convenant. 

Voor de provincie is deelname aan het convenant een kans om KRW (grondwater)doelen te realiseren. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater en 

realiseren KRW doelen. 

 

Financiële consequenties 

De kosten van de uitvoering van het convenant, waaronder grondwatermonitoring en eventueel 

advisering en communicatie naar de fruitteeltsector, kunnen worden gedekt uit regulier budget voor 

monitoring en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Gedurende de uitvoering van het convenant van 2013 tot en met 2015 zal jaarlijks een evaluatie 

plaatsvinden. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


