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In de vergadering van 2-5-2017 is het onderwerp om bij het in gebruik geven van agrarische grond 
extra randvoorwaarden te stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en/of bemesting 
aan de orde gesteld. In de algemeen bestuursvergadering van 31 oktober 2017 is dit onderwerp 
opnieuw aangekaart.  
Ten aanzien van aanvullende voorwaarden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of 
mest door derden op gronden die in eigendom zijn van het waterschap hebben wij inmiddels beleid 
vastgesteld, waarover wij u met deze brief informeren. 
  
Belangrijke redenen voor het in gebruik  geven van gronden (o.a. schouwpaden, bergingen en grond 
in de grondbank) zijn de wenselijkheid van meervoudig ruimte gebruik, in “verbinding zijn met de 
omgeving” en het creëren van draagvlak voor de werkzaamheden van het waterschap. Daarnaast kan 
het leiden tot beperking van onderhoudskosten.  
Bepalend voor de afweging of het wenselijk is beperkingen op te leggen is de invloed op de kerntaken 
van het waterschap; deze mogen niet in het gedrang komen. In het geval van gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en/of mest kan de kerntaak “waterkwaliteitsbeheer”  in het gedrang 
komen. Op gronden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en/of mest een risico is voor 
de waterkwaliteit is dit gebruik daarom (behoudens pleksgewijs gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen bij excessen) verboden maar op andere gronden worden geen 
bovenwettelijke beperkingen opgelegd. In de praktijk betekent dit dat op schouwpaden, en (delen van) 
bergingen, grenzend aan de watergang, het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen of mest niet 
wordt toegestaan indien deze gronden in medegebruik worden gegeven. Voor overige gronden, 
bijvoorbeeld percelen in de grondbank, zijn geen bovenwettelijke beperkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen of mest van toepassing. 
In het DB zijn inmiddels beleidsnotities vastgesteld waarin de voorwaarden voor het in gebruik geven 
van schouwpaden en bergingen verder zijn uitgewerkt. 
 
Op 19 december 2017 is gevraagd hoe wordt omgegaan met verzoeken van enkele agrariërs om 
medegebruik van waterbergingen. Deze verzoeken zijn aangehouden, omdat wij op dit punt nog geen 
beleid hadden. Nu dit beleid wel is vastgesteld, zullen we de verzoeken conform dit voorstel 
behandelen. 
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