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Gevraagde actie 
De Werkgroep normstelling water en lucht heeft voorstellen voor 
indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen 
behandeld. De WG verzoekt de Stuurgroep deze normen beleidsmatig 
vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met publicatie op de website 
Risico’s van Stoffen. 
 
Toelichting 
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat indicatieve waterkwaliteitsnormen afgeleid voor 28 werkzame 
stoffen van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
zijn gepubliceerd in RIVM-rapport 2019-0060. De meeste van deze stof-
fen zijn opgenomen in meetprogramma’s van waterbeheerders, maar er 
zijn nog geen waterkwaliteitsnormen beschikbaar.  
 
Voor de normafleiding zijn gegevens van EFSA gebruikt, aangevuld met 
studies uit de database van de US EPA. Voor de meeste stoffen kon met 
lage veiligheidsfactoren worden volstaan. De indicatieve normen houden 
ook rekening met blootstelling van de mens via consumptie van vis en 
visproducten. De voedselketenroute is voor 19 stoffen doorgerekend, 
maar bepaalt slechts in 1 geval (fluazifop) de norm. 
 
De normvoorstellen zijn getoetst door de Wetenschappelijke 
Klankbordgroep normstelling water en lucht. Een overzicht staat in de 
tabel op de volgende pagina. 
 
De voorgestelde normen zijn vergeleken met de kaartgegevens uit de 
Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA). Voor 12 van de stoffen is op basis daar-
van geen overschrijding van de voorgestelde normen te verwachten. Voor 
de overige stoffen is dit niet zeker en moet de update van de BMA meer 
duidelijkheid geven. Voor 6 stoffen is een verbetering van de analyseme-
thode nodig om de stoffen op het niveau van de voorgestelde norm te 
kunnen meten. Het probleem van niet-toetsbare stoffen wordt apart op-
gepakt binnen het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen. 
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