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Titel Vermindering van het gebruik en van de risico's van pesticiden 
 

Onderwerp Het PWRP3 (Waals pesticidenreductieprogramma) wordt uitgewerkt en wil maatregelen implementeren om het 
gebruik en de risico's in verband met het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen. Via 
meerdere thema's zullen maatregelen worden voorgesteld, waarvan sommige een min of meer direct effect 
zullen hebben op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater tegen 2027. 
 

Motivatie De bekommernissen van de samenleving over het gebruik van pesticiden en de wens van de Europese 
Commissie om de risico's in verband met het gebruik ervan te verkleinen, zijn opgenomen in de Europese Green 
Deal, die het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% wil verminderen. Meer nog dan maatregelen om de 
overdracht van pesticiden naar grond- en oppervlaktewater te beperken (zoals begroeide stroken langs 
waterlopen) is het verkleinen van de verspreide hoeveelheid pesticiden aan de bron de doeltreffendste manier 
om de uiteindelijke concentraties van deze werkzame stoffen in waterlichamen te verlagen. De doeltreffendheid 
van de in het PWRP3 voorgestelde maatregelen zal in detail worden beoordeeld bij de vaststelling van de 
ontwerpen van SGBP3 met het oog op de specificatie van aanvullende maatregelen ter vermindering van de 
druk van pesticiden. Zie actiepiste nr. 28. 
 

Uitvoering De maatregelen om het gebruik van pesticiden en de risico's verbonden aan het gebruik ervan tegen 2030 met 
50% te verminderen, zullen worden opgestart en uitgevoerd op het niveau van PWRP3 (2023-2027). De 
voorgestelde thema's zijn thans: de impact op het milieu en op de gezondheid verkleinen, de afhankelijkheid 
van synthetische gewasbeschermingsmiddelen verkleinen, kennis en competenties vergroten en verspreiden, 
evalueren en monitoren. 
Het thema "impact op het milieu verkleinen" zou acties ten gunste van de watervoorraden omvatten, zoals het 
harmoniseren van de wetgeving en de oprichting van een geïntegreerde waterraad voor de landbouw. 
 

  

 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Eerste versie van het ontwerp van PWRP3 
 

2022 

2 Raming van de doeltreffendheid van de binnen het PWRP voorgestelde maatregelen voor 
de watervoorraden 
 

2022 
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