
Geachte mw. Wichard,

U heeft namens uw fractie schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp. Hieronder herhalen wij 
uw vragen en geven daarop een reactie.

Vraag 1: Hoe beoordeelt u de resultaten van het onderzoek van het Burgerinitiatief en het onderzoek 
van Deltares

Burgerinitiatief
WDODelta is niet betrokken bij dit onderzoek en kan de resultaten aan de hand van de beschikbare 
gegevens niet beoordelen.
Deltares
WDODelta is nauw betrokken geweest bij de opzet van het landelijk meetnet 
gewasbeschermingsmiddelen. Op basis van de meetdata wordt door Deltares jaarlijks (vanaf 2014) 
een evaluatie opgesteld. Uit de evaluatie 2018 (meetjaar 2017) volgt onder andere dat:

1. Het gemiddelde percentage normoverschrijdende stoffen per meetlocatie bij de 
bloembollenteelt het hoogst is; en

2. Dat alleen bij de teeltgroep bloembollen de gemiddelde percentages normoverschrijdende 
stoffen vanaf 2014 voor elk erop volgend jaar lager zijn.

Vraag 2: Worden er gericht, structureel en/of incidenteel, waterkwaliteitsmetingen gedaan in de 
directe omgeving van velden met lelieteelt?

Als waterschap zien wij toe op de naleving van de regels uit het Activiteitenbesluit voor het toepassen 
van gewasbeschermingsmiddelen op percelen nabij watergangen. Hierbij worden incidenteel 
metingen verricht in oppervlaktewater, ook bij de lelieteelt die een speerpunt vormt voor toezicht. 
Wij hebben geen structureel meetnet gericht op lelieteelt. Bij de communicatie met de 
(bloembollen)sector maakt WDODelta gebruik van de uitkomsten van het (meer robuuste) landelijk 
meetnet gewasbeschermingsmiddelen. 

Vraag 3: Welke waterkwaliteitsmetingen heeft het waterschap uitgevoerd in de directe omgeving van 
velden met lelieteelt? Zijn hier ook bestrijdingsmiddelen in aangetroffen? Zo ja, hoeveel en was 
daarbij sprake van overschrijding van de Europese normen en/of van cumulatie van meerdere 
bestrijdingsmiddelen?
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Zoals onder vraag 2 aangegeven beschikken wij niet over meetgegevens vanuit een structureel 
monitoringsmeetnet nabij lelietelers. De meetgegevens van vergunningverlening en handhaving 
worden niet openbaar gemaakt door het waterschap. Deze zijn ondersteunend ten behoeve van 
sanctionerend optreden door het waterschap (proces verbaal / bestuursrechtelijk optreden) in geval 
van geconstateerde lozingen op oppervlaktewater en/of riolering vanuit inrichtingen.

Vraag 4: Indien er sprake was van overschrijdingen, welke maatregelen heeft het waterschap dan 
genomen om de norm te handhaven?

Zoals al aangegeven bij vraag 2 ziet het waterschap toe op de juiste naleving van de regels uit het 
Activiteitenbesluit. Enkel op basis van normoverschrijdingen in oppervlaktewater kan niet handhavend 
worden opgetreden, er moet immers een overtreding van de toepassingsvoorschriften plaatsvinden 
(en worden waargenomen). Verder wordt er samen met de sector gewerkt aan het verder 
terugdringen van emissies. Recent voorbeeld hiervan is het project ‘Schoon erf, schone sloot’.

Vraag 5: heeft het waterschap een goed beeld van het effect van de lelieteelt op de oppervlaktewater-  
en grondwaterkwaliteit? Zo niet, zou het waterschap hier dan nader onderzoek naar moeten doen?

WDODelta heeft geen redenen om te twijfelen aan de uitkomsten en resultaten van het landelijk 
meetnet gewasbeschermingsmiddelen, ook niet voor wat betreft de resultaten van de teeltgroep 
bloembollen. Wat betreft de grondwaterkwaliteit wordt geregeld informatie uitgewisseld met de 
provincies (bevoegd gezag grondwaterkwaliteit) en drinkwaterbedrijven.
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