
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Geacht bestuur,  

 

 

 

Aan het algemeen bestuur   bezoekadres  Dokter Van Deenweg 186  
  postadres  Postbus 60 
    8000 AB  Zwolle 
  telefoon  088 - 233 12 00 

  internet  wdodelta.nl 

  bank  Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 
    IBAN NL66NWAB0636756882 

    BIC NWABNL2G 

  KvK  6420 8338 

         

datum  6 juli 2021 ons kenmerk  Z/21/042090-172681  behandeld door  Bertho Bulhuis  

   portefeuillehouder  M. Wichard e-mail 
 Berthobulthuis@wdodelta.nl 

onderwerp  beantwoording vragen van de heer Spijkervet over GLB  

In de rondvraag van uw vergadering van 29 juni 2021 zijn door de heer Spijkervet vragen gesteld over 

de recente voorstellen voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 

2023-2027, met name over de daarin opgenomen maatregel dat de EU-lidstaten minimaal 3 meter 

spuit- en bemestingsvrije zones langs watergangen moeten instellen.  

 

De vragen van de heer Spijkervet zijn: 

1. Bent u bekend met wat het ef fect is van die drie meter? 

2. Bent u bekend met de brief  van de LTO waarin men oproept om voor Nederland een 

uitzondering te kunnen maken? 

3. Wat is de insteek van ons waterschap in de CWE geweest? Uit voorzorg aansluiten bij het 

voorstel volgens het GLB of , uitgaande van de structuur van ons gebied, pleiten voor een 

uitzonderingspositie? 

 

Zoals toegezegd beantwoorden wij deze vragen hierbij schrif telijk.  

 

 

Vraag 1  
Bent u bekend wat het ef fect is van die drie meter? 

 

Antwoord: 

Ja. Wij zijn bekend met de voorstellen volgens het GLB en wat de genoemde maatregel in potentie 

betekent voor het agrarisch productie areaal in ons gebied. 

 

Vraag 2  

Bent u bekend met de brief  van de LTO waarin men oproept om voor Nederland een uitzondering te 

kunnen maken? 

 

Antwoord: 

Ja, wij hebben kennis genomen van deze brief . 

Nederland kan vragen een uitzonderingspositie. De minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit schrijf t daarover in haar brief  van 27 juni 2021 aan de Tweede Kamer (28 625 nr. 

291) “dat 3 meter brede buf ferstroken langs waterlopen de norm worden, maar dat onderbouwde 

uitzonderingen mogelijk zijn in gebieden met veel sloten.” 
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Vraag 3  

Wat is de insteek van ons waterschap in de CWE geweest? Uit voorzorg aansluiten bij het voorstel 

volgens het GLB of , uitgaande van de structuur van ons gebied, pleiten voor een uitzonderingspositie? 

 

Antwoord: 

Wij doen actief  mee in de themagroep GLB en adviseren vanuit deze groep aan de werkgroepen rond 

het Nationaal Strategisch plan, waarin onder andere het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn vertegenwoordigd. Het vraagstuk over de 

genoemde teeltvrije zones is onderwerp van gesprek tussen de UvW en het ministerie van LNV. 

 

Teeltvrije zones kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit . Dat stimuleren wij op dit 

moment vanuit het DAW programma op vrijwillige basis. Voor de toekomst geldt dat het vraagstuk 

over de genoemde teeltvrije zones via de UvW en de verschillende werkgroepen wordt opgepakt en 

dat de waterschappen hierover via de Unie nadere standpunten innemen. Onze inbreng zal 

gebaseerd zijn op een werkbare situatie voor de boeren en verbetering van de waterkwaliteit.  

 

Wij gaan ervan uit de vragen voldoende te hebben beantwoord.  

 

 

Het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

de secretaris de dijkgraaf  

 

 

 

 

 

E. de Kruijk  D.S. Schoonman  

 

 


