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Inleiding 
Erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vormen een van de bronnen van vervuiling 
van het water. Het verminderen van erfemissies draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en het halen van waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water. Dit rapport 
beschrijft het gebruik van de erfscans (voor gewasbescherming en voor nutriënten), het bereik hiervan, of 
agrariërs na invullen van de erfscans maatregelen nemen om erfemissies terug te dringen en wat redenen 
voor agrariërs zijn om al dan niet maatregelen te nemen. Deze informatie is vertaald in een advies hoe de 
grote groep agrariërs daadwerkelijk kan worden aangezet tot het nemen van maatregelen.  
 
Gebruik erfscans 
Landelijk hebben 7% van de teeltbedrijven de (gewasbeschermings)erfscan en 16% van de 
rundveebedrijven de (nutriënten)erfscan ingevuld. Voor een deel hiervan geven rapportages van 
gebiedsprojecten inzicht in de maatregelen die vervolgens worden genomen. Een landelijk beeld welke 
maatregelen zijn genomen, ontbreekt. 
 
Argumenten om al dan niet maatregelen te nemen 
Belangrijke argumenten van agrariërs om maatregelen te nemen zijn behoud van het 
gewasbeschermingsmiddelenpakket, de ‘ontdekking’ dat erfemissie op hun eigen bedrijf nog een probleem 
vormt, signalen vanuit de handhaving dat maatregelen op het bedrijf nodig zijn, en de fase in de 
bedrijfsvoering (bij ver- of nieuwbouw zijn aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren). Agrariërs die 
(nog) geen maatregelen hebben genomen, geven als belangrijkste argument dat dit een investering is waar 
geen financiële baten tegenover staan. Het heeft geen prioriteit. Daarnaast wordt genoemd dat de wet 
soms belemmerend werkt, omdat de eisen van verschillende partijen niet altijd eensluidend zijn en niet 
duidelijk is of de aanpassing ook op de langere termijn aan de wet voldoet. 
 
Stimuleren van de grote groep agrariërs om maatregelen te nemen 
Het in beweging brengen van de meerderheid van agrariërs is de uitdaging die voorligt. Dat is enerzijds te 
bereiken door belemmeringen weg te nemen en anderzijds te stimuleren om wel maatregelen te nemen. 
Concrete adviezen zijn: 
 

1. Het minimale niveau omhoog 
• Het dichten van hiaten in de wetgeving door de overheid, zeker gezien de komst van de 

Omgevingswet en het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Denk hierbij aan de 
(oncontroleerbare) regel dat machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden 
toegepast, tot tweemaal per jaar op het erf mogen worden gereinigd. Op het vlak van 
nutriënten vormen de kuilvoeropslagen van vóór 1 januari 2013 een ‘hiaat’ in de wetgeving. 
Voor deze opslagen is de opvangplicht niet van toepassing. 

• Verscherping van het toezicht en, indien nodig, de handhaving. Het krijgen van een 
waarschuwing en/of boete vormt een stimulans om maatregelen te nemen.  

2. Bewustwording van de situatie op het eigen erf 



• Door agrariërs te confronteren met hun eigen situatie (door invullen van een erfscan en door 
metingen aan erfwater) wordt hen duidelijk dat erfemissie ook op hun bedrijf speelt.  

3. Het wegnemen van belemmeringen 
• Het uniformeren van beleid van waterschappen en uitvoeringsdiensten en het zorgen voor 

toetsing van de plannen voorafgaand aan de uitvoering. Agrariërs willen zekerheid dat een 
investering voldoet aan huidige en toekomstige regelgeving. Dit vereist een meer adviserende 
rol van waterschappen en uitvoeringsdiensten. De Unie van Waterschappen, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg kunnen hierin een rol spelen. 

• Het verstrekken van algemene, eenduidige informatie over wettelijke en bovenwettelijke 
maatregelen om erfemissies te beperken, bijvoorbeeld op open dagen of via 
informatiebijeenkomsten. Het is hierbij belangrijk dat alle erfbetreders dezelfde informatie 
geven. ‘Train the trainer’ vormt hiervoor een belangrijk middel. Geef ook in het agrarisch 
onderwijs aandacht aan erfemissie. 

4. Extra stimuleren van de uitvoering 
• Het faciliteren van agrariërs bij het nemen van maatregelen. Door dit als sectororganisatie in 

een specifieke regio op te pakken, kunnen agrariërs elkaar stimuleren. Bijvoorbeeld door 
aanleg van een netwerk van wasplaatsen.  

• De kosten voor erfmaatregelen liggen bij de agrariërs, terwijl de baten elders liggen (voor de 
maatschappij, het milieu, de sector als geheel). Subsidies helpen in zo’n situatie om de kosten 
voor bedrijven te verlagen. (Semi)overheden hebben hierin een rol. 

• De Maatlat Schoon Erf is een pakket van maatregelen, randvoorwaarden en eisen om te 
komen tot een emissiearm erf en is sinds 1 januari 2018 opgenomen in MIA/Vamil regeling. 
Via communicatie dient de Maatlat meer bekendheid te krijgen. De overheid kan hier een 
goede rol spelen. 

• Leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten kunnen bovenwettelijke eisen 
stellen aan de wijze waarop met de producten wordt omgegaan, zodat emissies zoveel 
mogelijk worden voorkomen.  

• Afnemers (zuivelorganisaties, supermarkten) kunnen ook bovenwettelijke 
erfemissiemaatregelen eisen als leveringsvoorwaarde. 

5. Erfemissie? Natuurlijk niet! 
Op het gebied van erfemissie moet een gedragsverandering op gang gebracht worden.,zodat de  
houding ontstaat bij de bestuurders en agrariërs dat erfemissie echt niet meer kan. Om deze 
gedragsverandering te realiseren zien we een belangrijke rol voor de sector weggelegd. Agrariërs 
onderling, maar ook organisaties als LTO, KAVB, NFO en NZO. 

 
 


