Toezicht- en handhavingsprotocol
Drukregistratievoorziening spuitmachines

Maart 2022

Versie 2.0

Inhoudsopgave
1.

Inleiding

1

2.

Wettelijk kader

3

2.1

Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en Wet gewas-beschermingsmiddelen en biociden

3

2.2

Activiteitenbesluit milieubeheer

3

2.2.1
2.3
3.

Droge sloot en emissiescherm
DRT-lijst, informatieblad en DRD-lijst

Bestuurlijke afspraken drukregistratievoorziening

3.1

Alternatieve maatregelen DRV bij neerwaarts spuiten

4
6
7
7

3.1.1

Alternatieve maatregelen 1 en 2

7

3.1.2

Alternatieve maatregel 3

8

3.2

Opschonen DRD-lijst spuitdoppen neerwaarts spuiten

10

3.3

DRV-plicht bij opwaarts en zijwaarts spuiten

10

3.4

Maximaal toegestane spuitdruk

10

4.

Instructie en werkwijze controles toezichthouders

11

4.1

Benodigde informatie voor controle en beoordeling

11

4.2

Beslisboom wel/geen DRV neerwaarts spuiten

12

4.3

Beslisboom wel/geen DRV opwaarts en zijwaarts spuiten

13

4.4

Controle drukregistratievoorziening (DRV)

14

4.5

Tips voor toezichthouders

14

5.

Toezicht en handhaving waterschappen en NVWA

15

Bijlage 1. Technische specificaties DRV

16

Bijlage 2. Brief staatssecretaris IenW aan TK

20

Bijlage 3. Beslisboom Neerwaarts spuiten

22

Bijlage 4. Beslisboom Opwaarts en zijwaarts spuiten

23

Bijlage 5. Werkinstructie controle DRV

24

Toezicht- en handhavingsprotocol Drukregistratievoorziening spuitmachines

1. Inleiding
Eén van de emissieroutes waardoor gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht komen, is drift
als gevolg van het druppelsgewijs toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelten
met behulp van spuitmachines. Hierbij gaat het om zowel neerwaarts als opwaarts en zijwaarts te
bespuiten gewassen. Onder drift wordt verstaan: het verwaaien van fijne druppels spuitvloeistof naar
de omgeving. In het algemeen geldt dat bij een hogere spuitdruk de druppels uit spuitdoppen fijner
zijn en er daardoor meer drift is. Door drift komen gewasbeschermingsmiddelen buiten de percelen
met gewassen terecht. Dit kan leiden tot risico’s voor milieu, dier en mens buiten deze percelen. In
het geval een perceel langs een sloot ligt, dan kan drift tot piekconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en daarmee tot normoverschrijdingen leiden.
Landelijk beleid
In de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen’ is één van
de drie strategische doelen ‘nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen
op producten’. Deze visie is uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030’. Voor het realiseren van nagenoeg geen emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu, zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn te vinden in het zogenoemde
‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’. In dit pakket staat voor
de emissieroute drift dat met ingang van 1 januari 2030 bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen gebruik wordt gemaakt van beste beschikbare technieken, die de drift met ten minste 95%
verminderen.
De doelen uit de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’, waaronder een afname van het aantal
overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater met 90% in 2023 ten opzichte van 2013, zijn opgenomen in het ‘Uitvoeringsprogramma
Toekomstvisie gewasbescherming 2030’.
Wet- en regelgeving
Om drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verminderen, zijn maatregelen in weten regelgeving opgenomen. Deze maatregelen zijn te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer
(hierna te noemen: Activiteitenbesluit), de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna te noemen:
Activiteitenregeling), de Verordening (EG) Nr. 1107/2009, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden, het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Een voorbeeld van een maatregel uit het Activiteitenbesluit is dat bij het
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van gewassen en op braakliggend land in de
open lucht een ten minste 75% driftreducerende techniek ten opzichte van een aangewezen
referentietechniek wordt gebruikt.
Drukregistratievoorziening
In het Activiteitenbesluit staat de algemeen geldende maatregel dat bij het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht de
spuitdruk wordt geregistreerd door een drukregistratievoorziening op spuitmachines. Onder
spuitmachines vallen zowel veldspuitapparatuur voor neerwaarts spuiten als de axiaalspuit en
dwarsstroomspuit voor opwaarts en zijwaarts spuiten. Het registreren van de spuitdruk door een
drukregistratievoorziening is verplicht op zowel percelen die grenzen aan oppervlaktewater
(watervoerende sloten en droge sloten) als percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater (sloten).
In de Activiteitenregeling staat aan welke eisen een drukregistratievoorziening moet voldoen. Met de
drukregistratievoorziening kan de toepasser van gewasbeschermingsmiddelen aantonen dat de
maximaal toegestane spuitdruk voor het realiseren van de wettelijk vereiste driftreductie niet wordt
overschreden én is dit in het veld controleerbaar voor de toezichthouder van het waterschap of de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna te noemen: NVWA).
Bestuurlijke afspraken
Bij het landbouwbedrijfsleven bestond de behoefte aan alternatieve maatregelen voor de verplichte
drukregistratievoorziening bij het gebruik van veldspuitapparatuur voor neerwaarts spuiten. In de
afgelopen jaren hebben de overheid en het landbouwbedrijfsleven hierover een dialoog met elkaar
gevoerd in het zogenoemde ‘Doelgroepenoverleg’. Dit heeft eind 2018 geleid tot bestuurlijke
afspraken over alternatieve maatregelen voor de verplichte drukregistratievoorziening. Vanwege
onduidelijkheid over deze maatregelen in het geval een perceel grenst aan een droge sloot, zijn eind
2020 in het ‘Doelgroepenoverleg’ bestuurlijke afspraken over alternatieve maatregelen voor de
drukregistratievoorziening op percelen langs droge sloten gemaakt.
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Toezicht- en handhavingsprotocol
In het ‘Doelgroepenoverleg’ is afgesproken dat het bevoegd gezag een handhavingsprotocol opstelt.
Dit protocol is een hulpmiddel voor toezichthouders van de waterschappen en de NVWA bij het
houden van toezicht en het handhaven van de verplichte drukregistratievoorziening en de
alternatieve maatregelen voor de drukregistratievoorziening. Het ‘Toezicht- en handhavingsprotocol
Drukregistratievoorziening spuitmachines’ draagt bij aan het streven om landelijk uniform toezicht
te houden en te handhaven. Dit protocol beschrijft op welke wijze de waterschappen en de NVWA
controles uitvoeren en hoe deze instanties handhaven na het constateren van een overtreding.
Het ‘Toezicht- en handhavingsprotocol Drukregistratievoorziening spuitmachines’ is geactualiseerd,
waarmee versie 1.0 van september 2019 komt te vervallen. Het verzoek is dan ook om van dit
protocol versie 2.0 van februari 2022 te gaan gebruiken.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van driftreductie en de drukregistratievoorziening beschreven.
Vervolgens zijn de in het ‘Doelgroepenoverleg’ gemaakte bestuurlijke afspraken over alternatieve
maatregelen voor de drukregistratievoorziening in hoofdstuk 3 uitgewerkt, met een vertaalslag naar
de praktijk. Hoofdstuk 4 bevat een instructie en werkwijze met tips voor toezichthouders bij het
uitvoeren van controles. In dit hoofdstuk zijn ook enkele hulpmiddelen en een toelichting hierop te
vinden. Tot slot is in hoofdstuk 5 beschreven hoe de waterschappen en de NVWA het toezicht en de
handhaving uitvoeren. Bij dit protocol zitten vijf bijlagen en vanuit de verschillende hoofdstukken
wordt naar deze bijlagen verwezen.
Werkgroep en openbaarheid
Het ‘Toezicht- en handhavingsprotocol Drukregistratievoorziening spuitmachines’ is opgesteld door
een werkgroep bestaande uit medewerkers van de waterschappen, de Unie van Waterschappen, de
NVWA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat / Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Dit protocol is bestemd voor de
waterschappen en de NVWA. In het kader van transparantie naar het landbouwbedrijfsleven is dit
protocol openbaar.
Meer informatie?
Voor vragen over het ‘Toezicht- en handhavingsprotocol Drukregistratievoorziening spuitmachines’
kunt u contact opnemen met:
Unie van Waterschappen
E: info@uvw.nl
T: 070 - 351 97 51
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
E: info@nvwa.nl
T: 088 - 223 33 33
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2. Wettelijk kader
Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij het telen van gewassen in de open lucht
(open teelten) en op braakliggend land, staan de voorschriften ter bescherming van het
oppervlaktewater enerzijds in het Activiteitenbesluit milieubeheer en anderzijds in het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift. De grondslag voor het Wettelijk Gebruiksvoorschrift is de Europese Verordening
(EG) Nr. 1107/2009 en de Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift kan het naast bescherming van waterorganismen (oppervlaktewater)
ook gaan om bescherming van niet-doelwit arthropoden en niet-doelwit planten.

2.1

Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen beoordeelt het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet alleen op de bescherming van het oppervlaktewater,
maar ook op andere beschermdoelen. Op grond van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van steeds
meer gewasbeschermingsmiddelen is een hogere driftreductie en soms in combinatie met een
bredere teeltvrije zone verplicht, dan volgens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hier geldt de stelregel dat het strengste voorschrift leidend is. Door een strenger voorschrift
te hanteren, worden risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor beschermdoelen beperkt.

2.2

Activiteitenbesluit milieubeheer

De voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna te noemen: Activiteitenbesluit) voor
bescherming van het oppervlaktewater vloeien voort uit de Waterwet. Een belangrijk voorschrift uit
het Activiteitenbesluit is dat bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op het gehele
perceel een spuittechniek wordt gebruikt, die aantoonbaar een driftreductie van ten minste 75%
bereikt. Deze verplichting geldt ook op een perceel dat niet grenst aan het oppervlaktewater.
Een ander belangrijk voorschrift uit het Activiteitenbesluit is dat tussen een oppervlaktewaterlichaam
(sloot, beek, kanaal, enzovoort) en het gewas een teeltvrije zone1 wordt aangehouden. Bij de
teeltvrije zones wordt een onderscheid gemaakt tussen neerwaarts te bespuiten gewassen en
opwaarts en zijwaarts te bespuiten gewassen. Versmalling van de teeltvrije zone bij beide typen
gewassen is mogelijk als een spuittechniek wordt gebruikt, die aantoonbaar een driftreductie van ten
minste 90% bereikt.
In tabel 1 en tabel 2 is de minimale breedte van de teeltvrije zones voor respectievelijk neerwaarts
te bespuiten gewassen en opwaarts en zijwaarts te bespuiten gewassen weergegeven.
Tabel 1. Teeltvrije zones bij gewassen neerwaarts spuiten
Soort teelt

Driftreductie ≥

Teeltvrije zoneC ≥

75%

150 cm

90%

100 cm

Overige gewassenB

75%

50 cm

Braakliggend land

75%

50 cm

Biologische teelt

75%

0 cm

Intensief bespoten gewassenA

A

Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen,
vaste planten en boomkwekerijgewassen (overeenkomstig artikel 3.80, lid 1 van het Activiteitenbesluit).

B

Voorbeelden: suikerbieten, granen, witlofpennen, spruitkool, erwten, groenbemesters, mais en grasland.

C

Bij grasland (overige gewassen) en braakliggend land (geen teelt) betreft het hier een spuitvrije zone.

Definitie teeltvrije zone: strook tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en het te telen gewas
waarop, behoudens grasland, geen gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel wordt geteeld.
1

Teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt zich, met uitzondering
van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de telen gewassen. Een teeltvrije zone is
tevens een spuitvrije en mestvrije zone. Uitzonderingen spuitvrij: bespuiting van overhangend loof met maximaal
een halve breedte van de gewasrij en pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop.
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Tabel 2. Teeltvrije zones bij gewassen opwaarts en zijwaarts spuiten
Soort teelt

Driftreductie ≥

Teeltvrije zone ≥

75%

500 cm

75%

450 cm

90%

300 cm

75%

300 cm

Boomkwekerijgewassen
Appelen, peren en overige pit- en steenvruchten
Biologische teelt

2.2.1

Droge sloot en emissiescherm

Bij neerwaarts te bespuiten gewassen hoeft langs een droge sloot geen teeltvrije zone (= 0 cm) te
worden aangehouden. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen langs deze sloot is het
gebruik van een spuittechniek, die aantoonbaar een driftreductie van ten minste 75% bereikt, wèl
verplicht. Een droge sloot is volgens het Activiteitenbesluit een gegraven waterloop, die:
 van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevat; of
 geen water afvoert ten gevolge van door of namens de beheerder geplaatste stuw, die de
waterstand reguleert, voor zover die waterloop zonder deze stuw een waterloop is als hiervoor
bedoeld.
Indien een droge sloot in de periode tussen 1 april en 1 oktober wordt gebruikt voor het opzetten
van het waterpeil met bijvoorbeeld grondwater voor beregening, dan voldoet deze sloot niet meer
aan bovenstaande beschrijving en moet een teeltvrije zone worden aangehouden.
Als bij neerwaarts te bespuiten gewassen gebruik wordt gemaakt van een emissiescherm langs de
rand van een watervoerende sloot, dan hoeft geen teeltvrije zone (= 0 cm) te worden aangehouden.
Uiteraard is het gebruik van een spuittechniek, die aantoonbaar een driftreductie van ten minste
75% bereikt, wel verplicht bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen langs deze sloot. Een
emissiescherm voldoet aan de volgende eisen:
 verankering aan de grond;
 geen afdruipende spuitvloeistof dat in het oppervlaktewater terecht kan komen;
 vervaardiging van niet-doorlaatbaar materiaal of gaas met een windreductie van ten minste 50%;
 emissiescherm ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gewas op het perceel
en als die van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop;
 met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.

2.2.2

Drukregistratievoorziening

De verplichting voor het registreren van de spuitdruk door een drukregistratievoorziening (DRV) op
spuitmachines staat in het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn in artikel 3.83, lid 2 tot en met
lid 4 te vinden en hieronder per lid weergegeven.
Lid 2
Bij het gebruik van veldspuitapparatuur2 wordt de spuitdruk geregistreerd door een drukregistratievoorziening.
Lid 3
Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een
axiaalspuit3 of dwarsstroomspuit4, waarbij spuitdoppen worden gebruikt die uitsluitend zijn
aangewezen voor het gebruik bij een spuitdruk lager dan 5 bar, wordt de spuitdruk geregistreerd
door een drukregistratievoorziening.

Definitie veldspuitapparatuur: mechanisch voortbewogen apparatuur voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de bovengrondse volveldsbehandeling in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse uitstroming
van de spuitvloeistof bewerkstelligt.
2

Definitie axiaalspuit: apparatuur voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in opgaande gewasrijen,
waarbij de spuitvloeistof, met luchtondersteuning horizontaal en schuin omhoog verspoten wordt.
3

Definitie dwarsstroomspuit: apparatuur voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in opgaande
gewasrijen, waarbij de spuitvloeistof in de hoogte gelijkmatig en links en rechts symmetrisch wordt verdeeld.
4
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Lid 4
Een drukregistratievoorziening als bedoeld in het tweede en derde lid, voldoet aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.
In de Activiteitenregeling staat aan welke eisen de drukregistratievoorziening (DRV) moet voldoen.
De voorschriften zijn in artikel 3.91, lid 1 tot en met lid 8 te vinden en hieronder per lid weergegeven.
Lid 1
Een drukregistratievoorziening als bedoeld in artikel 3.83, tweede en derde lid, van het besluit
voldoet aan het tweede tot en met achtste lid.
Lid 2
Een drukregistratievoorziening bevat een druksensor waarvan de afwijking van de nauwkeurigheid
ten hoogste 0,1 bar bedraagt, bij een drukbereik van 0 tot 10 bar.
Lid 3
Gedurende een tijdsduur van ten minste het laatste uur van een bespuiting vindt een actuele
drukregistratie in de tijd plaats, met ten minste een waarneming per tien seconden.
Lid 4
De drukregistratievoorziening treedt automatisch in werking bij het starten van de bespuiting en kan
niet handmatig worden uitgezet.
Lid 5
Registratie van de spuitdruk vindt alleen plaats op het moment van spuiten.
Lid 6
De geregistreerde gegevens worden ten minste gedurende een uur bewaard.
Lid 7
De drukregistratievoorziening geeft aan of de voorziening in werking is.
Lid 8
De gegevens, bedoeld in het zesde lid, kunnen in het veld worden afgelezen.
Technische specificaties
De praktijk had behoefte om de eisen aan de DRV in de Activiteitenregeling nader uit te werken in
technische specificaties. In samenspraak met betrokken partijen is in december 2018 een document
met technische specificaties van de DRV opgeleverd. Dit document is te vinden in Bijlage 1 van dit
toezicht- en handhavingsprotocol.
De DRV bestaat uit een los kastje op de spuitmachine of in de trekker óf is geïntegreerd in de
spuitcomputer. Een voorbeeld van een DRV is hieronder weergegeven.
Foto 1. DRV los kastje op een veldspuit
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In hoofdstuk 4 is voor toezichthouders van de waterschappen en de NVWA de wijze van controleren
van de geregistreerde spuitdruk in de DRV en het interpreteren van de meetwaarden uitgewerkt.

2.3

DRT-lijst, informatieblad en DRD-lijst

Landelijk is afgesproken dat de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) een lijst met
driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) en een lijst met driftreducerende spuitdoppen
(DRD-lijst) bijhoudt. De DRT-lijst en DRD-lijst zijn vooral bestemd voor de waterschappen en NVWA
(toezichthouders) en het landbouwbedrijfsleven (agrariërs, loonwerkers, landbouwmechanisatiebedrijven, teeltadviseurs, et cetera). Beide lijsten zijn een hulpmiddel voor de toepasser van
gewasbeschermingsmiddelen om te voldoen aan de wettelijk vereiste driftreductie en voor de
toezichthouder van het waterschap of de NVWA om dit in het veld te controleren.
DRT-lijst
Op de lijst met DriftReducerende Technieken (DRT-lijst) staan spuittechnieken voor zowel neerwaarts
spuiten als opwaarts en zijwaarts spuiten, welke zijn ingedeeld in één of meerdere DriftReducerende
Techniek-klassen (DRT-klassen). Het gaat om de volgende DRT-klassen: 75%, 90%, 95%, 97,5%
en 99%. De DRT-indeling wordt bepaald door de gebruikte spuitdoppen, eventueel aanvullende
driftreducerende voorziening en instellingen van de spuittechniek. Per spuittechniek is in de DRT-lijst
aangegeven of een drukregistratievoorziening wel of niet nodig is.
Informatieblad
Bij elke spuittechniek zit een informatieblad voor de gebruikers en de toezichthouders. In het
informatieblad staat essentiële informatie over de werking en instellingen/randvoorwaarden van de
spuittechniek voor het kunnen halen van de driftreductie van de betreffende DRT-klasse(n).
DRD-lijst
Op de lijst met DriftReducerende Doppen (DRD-lijst) staan spuitdoppen voor zowel neerwaarts
spuiten als opwaarts en zijwaarts spuiten, welke zijn ingedeeld in één of meerdere DriftReducerende
Dop-klassen (DRD-klassen). Het gaat om de volgende DRD-klassen: 50%, 75%, 90% en 95%. De
DRD-indeling is afhankelijk van de spuitdruk en het soort spuitdop.
De meest recente versies van DRT-lijst, informatiebladen en DRD-lijst zijn te vinden op de website
van Helpdesk Water.
Voorwaarden driftreductie
 Voor het kunnen halen van de wettelijk vereiste driftreductie met de te gebruiken spuittechniek,
mag de maximale spuitdruk van de gebruikte spuitdoppen voor de benodigde DRD-klasse op de
DRD-lijst niet worden overschreden. Daarnaast moet de spuittechniek overeenkomstig de
instellingen/randvoorwaarden voor de benodigde DRT-klasse, zoals vermeld op de DRT-lijst en in
het informatieblad van deze spuittechniek, worden gebruikt.
 Bij de te gebruiken spuittechniek voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moeten
ook de volgende algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit in acht worden genomen:
o spuitdophoogte maximaal 50 cm boven het gewas en de kale grond (let op afwijkende
(lagere) spuitdophoogte op DRT-lijst);
o buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam
(watervoerende sloot en droge sloot) is een kantdop;
o windsnelheid maximaal 5 m/s.
 Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen is door het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden de DRT-systematiek van de TCT overgenomen. Met
ingang van 1 januari 2022 wordt in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (etiket) een DRT-klasse
opgenomen en geen individuele spuittechniek(en) meer. Dit gebeurt niet met terugwerkende
kracht (uitfasering) en daarom zijn op etiketten van vóór 1 januari 2022 mogelijk nog individuele
spuittechnieken te vinden.
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3. Bestuurlijke afspraken drukregistratievoorziening
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het voorschrift over het registreren van de spuitdruk door
een drukregistratievoorziening (DRV) op 1 januari 2019, hebben de overheid en het landbouwbedrijfsleven intensief overleg met elkaar gevoerd. In dit zogenoemde ‘Doelgroepenoverleg’ zijn
bestuurlijke afspraken gemaakt over alternatieve maatregelen voor de DRV en het opschonen van
de DRD-lijst. Deze bestuurlijke afspraken staan in de brief van de staatssecretaris van IenW, die op
14 januari 2019 naar de Tweede Kamer verzonden is. Deze brief is te vinden in Bijlage 2 van dit
toezicht- en handhavingsprotocol.
Op 1 januari 2019 zijn de alternatieve maatregelen voor de DRV ingegaan en deze maatregelen
gelden voor neerwaarts te bespuiten gewassen (akkerbouw, bloembollenteelt, et cetera). Vanwege
onduidelijkheid over deze maatregelen in het geval een perceel grenst aan een droge sloot, zijn in
het ‘Doelgroepenoverleg’ bestuurlijke afspraken over alternatieve maatregelen voor de drukregistratievoorziening op percelen langs droge sloten gemaakt. Deze alternatieve maatregelen voor
de DRV zijn op 1 januari 2021 ingegaan.

3.1

Alternatieve maatregelen DRV bij neerwaarts spuiten

Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen met veldspuitapparatuur zijn de alternatieve
maatregelen voor de verplichte DRV in tabel 3 weergegeven. Hierbij zijn drie verschillende situaties
mogelijk, namelijk een perceel dat grenst aan een watervoerende sloot, een droge sloot (zie voor
omschrijving pagina 4) of geen sloot.
Tabel 3. Alternatieve maatregelen DRV
Maatregel

Watervoerende sloot

Droge sloot

Geen sloot

1

Gebruik van spuitdoppen
met maximaal toegestane
spuitdruk van 3 bar of
hoger op DRD-lijst

Gebruik van spuitdoppen
met maximaal toegestane
spuitdruk van 3 bar of
hoger op DRD-lijst

Gebruik van spuitdoppen
met maximaal toegestane
spuitdruk van 3 bar of
hoger op DRD-lijst

2

Veldspuit met een aanvullende driftreducerende
voorziening

Veldspuit met een aanvullende driftreducerende
voorziening

Veldspuit met een aanvullende driftreducerende
voorziening

3

Verdubbeling van de in
het Activiteitenbesluit
vereiste teeltvrije zones
voor alle gewassen

Vaste teeltvrije zone van
minimaal 75 cm voor alle
gewassen op grond van
het Activiteitenbesluit

Een aanvullende driftreducerende voorziening op een veldspuit is een fysieke maatregel, die de drift
reduceert in aanvulling op de driftreductie door spuitdoppen. Voorbeelden:
 luchtondersteuning (hieronder vallen niet luchtvloeistof-mengdoppen);
 Wingssprayer;
 Wave-systeem;
 MagGrow magnetisch systeem met verlaagde spuitboom;
 verlaagde spuitboom;
 verlaagde spuitboom met luchtondersteuning.
De drie alternatieve maatregelen voor de DRV in bovenstaande tabel zijn in onderstaande twee
paragrafen uitgewerkt voor een vertaalslag naar de praktijk.

3.1.1

Alternatieve maatregelen 1 en 2

Een DRV op veldspuitapparatuur bij neerwaarts spuiten is afhankelijk van de spuittechniek en de
spuitdoppen, die worden gebruikt. De toegestane spuittechnieken en spuitdoppen zijn te vinden in
respectievelijk de DRT-lijst en de DRD-lijst. In tabel 4 op de volgende pagina is voor spuittechnieken
en spuitdoppen overzichtelijk weergegeven in welke gevallen het gebruik van een DRV wel of niet
verplicht is. In de tabellen 1 en 2 op de DRT-lijst is dit ook per spuittechniek aangegeven.
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Tabel 4. Spuittechnieken, spuitdoppen en DRV
Spuittechnieken en spuitdoppen

DRV?

Standaard (conventionele) veldspuitD met:


spuitdoppen met maximaal toegestane spuitdruk van 2 bar tot 3 barE



spuitdoppen met maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar of

hogerE



luchtvloeistof-mengdoppenF

Ja
Nee
Ja

Veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening en overige

spuittechniekenD

Spuittechnieken voor neerwaartse onkruidbestrijding in op- en zijwaarts te
bespuiten fruitteelt- en boomkwekerijgewassenG

Nee

D

Zie tabel 1 ‘Neerwaartse spuittechnieken’ in de DRT-lijst.

E

Zie tabel 1a ‘Spuitdoppen voor neerwaartse bespuiting met tophoek 1100-1300’ in de DRD-lijst.

F

Zie tabel 2 ‘Luchtvloeistof-mengdoppen voor neerwaartse bespuiting’ in de DRD-lijst.

G

Zie tabel 2 ‘Neerwaartse onkruidbestrijding in fruitteelt en boomteelt’ in de DRT-lijst.

3.1.2

Nee

Alternatieve maatregel 3

In plaats van het gebruik van spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar of
hoger op de DRD-lijst òf het gebruik van een veldspuit met een aanvullende driftreducerende
voorziening, is de derde alternatieve maatregel voor de DRV verdubbeling van de teeltvrije zone
langs een watervoerende sloot en een vaste teeltvrije zone van minimaal 75 cm langs een droge
sloot. Verdubbeling betekent dat de teeltvrije zones in het Activiteitenbesluit met ‘2’ moeten worden
vermenigvuldigd. Alternatieve maatregel 3 is alleen mogelijk op percelen die grenzen aan sloten.
In tabel 5 en tabel 6 is de alternatieve maatregel voor de DRV van teeltvrije zones (minimale breedte)
voor respectievelijk watervoerende sloten en droge sloten overzichtelijk weergegeven.
Tabel 5. Teeltvrije zones bij gewassen neerwaarts spuiten langs watervoerende sloten
Soort teelt

Intensief bespoten gewassenH
Overige

gewassenI

Braakliggend land

Driftreductie ≥

Teeltvrije zone
met DRV ≥

Teeltvrije zoneJ
zonder DRV ≥

75%

150 cm

300 cm

90%

100 cm

200 cm

75%

50 cm

100 cm

75%

50 cm

100 cm

Tabel 6. Teeltvrije zones bij gewassen neerwaarts spuiten langs droge sloten
Soort teelt

Intensief bespoten gewassenH
Overige

gewassenI

Braakliggend land

Driftreductie ≥

Teeltvrije zone
met DRV ≥

Teeltvrije zoneJ
zonder DRV ≥

75%

0 cm

75 cm

90%

0 cm

75 cm

75%

0 cm

75 cm

75%

0 cm

75 cm

H

Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen,
vaste planten en boomkwekerijgewassen (overeenkomstig artikel 3.80, lid 1 van het Activiteitenbesluit).

I

Voorbeelden: suikerbieten, granen, witlofpennen, spruitkool, erwten, groenbemesters, mais en grasland.

J

Bij grasland (overige gewassen) en braakliggend land (geen teelt) betreft het hier een spuitvrije zone.

In het geval van biologische teelt en als hierin gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, dan
blijft de teeltvrije zone 0 cm als alternatieve maatregel voor de DRV.
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Foto 2. Verdubbeling van teeltvrije zone naar 100 cm op perceel suikerbieten langs watervoerende
sloot als alternatieve maatregel voor DRV

Voor alternatieve maatregel 3 is hieronder een praktijkvoorbeeld uitgewerkt in een tekening met op
de volgende pagina een toelichting. Het betreft hier een perceel dat grenst aan vier sloten.
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Het perceel is bereikbaar vanaf de openbare weg via een inrit (grijs) en grenst aan drie watervoerende sloten (blauw) en één droge sloot (lichtblauw). In de droge sloot staat in de periode van
1 april tot 1 oktober (teeltseizoen) geen water. Op het perceel worden gele zaaiuien geteeld.
Akkerbouwbedrijf FlevoFood gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen een
standaard (conventionele) veldspuit met de spuitdoppen Agrotop AirMix 110-03 met een maximale
spuitdruk van 2 bar, waarmee 75% driftreductie wordt gehaald. Het gebruik van een DRV op de
veldspuit is daarmee verplicht en de teeltvrije zones langs de watervoerende sloten moeten minimaal
150 cm zijn. Langs de droge sloot hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden.
Akkerbouwbedrijf FlevoFood wil geen DRV op zijn veldspuit en heeft gekozen voor alternatieve
maatregel 3. Bij het zaaien van de gele zaaiuien zijn langs de drie watervoerende sloten teeltvrije
zones (bruin gekleurd) van 300 cm aangelegd - verdubbeling van 2 x 150 cm = 300 cm - en langs
de droge sloot is een teeltvrije zone (lichtbruin) van ruim 75 cm aangelegd.
Perceel dat niet grenst aan een sloot
In Nederland grenzen veel percelen, waarop gewassen worden geteeld en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, aan watervoerende sloten en droge sloten. Er zijn ook percelen, waarop
gewassen worden geteeld en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, die niet grenzen aan
sloten. Denk hierbij aan de zandgronden in Gelderland en lössgronden in Limburg. Op beide type
percelen is het registreren van de spuitdruk door een DRV op veldspuitapparatuur wettelijk verplicht.
Op een perceel dat niet grenst aan een sloot kan een agrariër geen gebruik maken van alternatieve
maatregel 3 (zie tabel 3, pagina 7). Hierover hebben de overheid en het landbouwbedrijfsleven geen
bestuurlijke afspraken gemaakt. De agrariër kan op dit type perceel wel gebruik maken van de
alternatieve maatregelen 1 en 2.

3.2

Opschonen DRD-lijst spuitdoppen neerwaarts spuiten

Op 1 januari 2020 zijn alle spuitdrukken lager dan 2 bar van de spuitdoppen voor neerwaartse
bespuiting in tabel 1a op de DRD-lijst geschrapt. Hierdoor hebben diverse spuitdoppen één of
meerdere DRD-klassen ‘verloren’ en enkele spuitdoppen zijn zelfs van de DRD-lijst gehaald. In het
‘Doelgroepenoverleg’ was namelijk geconstateerd dat het niet aannemelijk is dat in de praktijk
spuitdoppen bij een spuitdruk lager dan 2 bar worden gebruikt, met daardoor een verhoogd risico
op drift.

3.3

DRV-plicht bij opwaarts en zijwaarts spuiten

Bij het opwaarts en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten is het
registreren van de spuitdruk door een DRV wettelijk verplicht op een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit, waarbij spuitdoppen worden gebruikt met een maximaal toegestane spuitdruk lager dan 5 bar.
Dit geldt voor zowel percelen die grenzen aan watervoerende sloten en droge sloten als percelen die
niet grenzen aan sloten. De driftreducerende spuitdoppen zijn te vinden in tabel 4 op de DRD-lijst.
In het ‘Doelgroepenoverleg’ zijn geen bestuurlijke afspraken over alternatieve maatregelen voor de
DRV gemaakt, omdat dit niet nodig werd geacht. Spuitdoppen waarvoor de DRV-plicht geldt
(maximale spuitdruk lager dan 5 bar), worden namelijk in de praktijk weinig/niet gebruikt.
In tabel 3 op de DRT-lijst moet voor veel driftreducerende spuittechnieken nog worden ingevuld of
het gebruik van een DRV wel of niet verplicht is. Besluitvorming door het ‘Doelgroepenoverleg’
hierover volgt in het 2e kwartaal 2022.
De DRV is niet wettelijk verplicht op driftreducerende spuittechnieken voor het opwaarts en zijwaarts
spuiten in de boomteelt; zie tabel 3 en tabel 4 op de DRT-lijst.

3.4

Maximaal toegestane spuitdruk

Bij het gebruik van alle spuittechnieken met of zonder DRV geldt in zijn algemeenheid dat de
maximaal toegestane spuitdruk bij het gebruik van spuitdoppen en de maximaal toegestane
vloeistofdruk + luchtdruk (vaste combinatie) bij het gebruik van luchtvloeistof-mengdoppen, zoals
vermeld in alle tabellen op de DRD-lijst, niet worden overschreden. Reden is dat spuitdruk en
vloeistofdruk + luchtdruk een essentiële instelling voor driftreductie zijn.
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4. Instructie en werkwijze controles toezichthouders
Toezichthouders van de waterschappen en de NVWA zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
controles (ook wel inspecties genoemd) op de naleving van wet- en regelgeving voor het toepassen
van gewasbeschermingsmiddelen. Controles vinden op de volgende wijze plaats:
 Gepland/aangekondigd, waarbij op het erf/in een schuur de spuitmachine(s) en op het perceel de
teeltvrije zones worden gecontroleerd.
 Surveillance/onaangekondigd, waarbij de bespuiting (onder andere driftreductie en spuitkeuring)
en de teeltvrije zones op het perceel worden gecontroleerd.
In dit toezicht- en handhavingsprotocol is voor de controles een onderscheid gemaakt tussen
neerwaarts te bespuiten gewassen en opwaarts en zijwaarts te bespuiten gewassen, omdat de
voorschriften afwijken van elkaar en de bestuurlijke afspraken over alternatieve maatregelen voor
de drukregistratievoorziening (DRV) alleen betrekking hebben op neerwaarts spuiten. Om te bepalen
wanneer een DRV wel of niet op een spuitmachine moet zitten én worden gebruikt, is voor zowel
neerwaarts spuiten als voor opwaarts en zijwaarts spuiten een beslisboom gemaakt. Beide
beslisbomen zijn een hulpmiddel bij het uitvoeren van controles door de toezichthouders.

4.1

Benodigde informatie voor controle en beoordeling

Voor het beoordelen van de uitkomst van een controle (akkoord of niet akkoord), moet de toezichthouder tijdens de controle de benodigde informatie verzamelen. Controlepunten zijn:
 soort gewas;
 gewasbeschermingsmiddel(en) en Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG);
 perceel grenzend aan watervoerende, droge of geen sloot/sloten;
 wettelijk vereiste driftreductie;
 spuittechniek;
 aanvullende driftreducerende voorziening (indien aanwezig);
 spuitdoppen;
 luchtvloeistof-mengdoppen (lvm-doppen);
 kantdop;
 spuitdruk van spuitdoppen;
 vloeistofdruk en luchtdruk van lvm-doppen;
 drukregistratievoorziening (indien aanwezig);
 spuitdophoogte;
 windsnelheid;
 breedte teeltvrije zone(s)/spuitvrije zone(s);
 keuring spuitapparatuur;
 bewijs van vakbekwaamheid/spuitlicentie.
Toets de bevindingen van bovenstaande controlepunten aan de voorschriften van de wet- en
regelgeving (zie pagina 1).
Nadere uitleg van controlepunten
De toezichthouder noteert van elk toegepast gewasbeschermingsmiddel de handelsnaam, het
toelatingsnummer en het W-nummer (zie verpakking). Het WG kan zowel op de verpakking als in de
toelatingendatabank op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden geraadpleegd. Tegenwoordig is hiervoor ook een handige App van
Nefyto beschikbaar: Agro E-label. Op grond van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift stelt de toezichthouder vast welke wettelijk vereiste driftreductie de
gecontroleerde moet halen. Hier geldt de stelregel dat het strengste voorschrift leidend is.
Voor het vaststellen van de spuittechniek met eventueel aanvullende driftreducerende voorziening,
wordt verwezen naar de DRT-lijst en het bij de spuittechniek behorende informatieblad. Veruit de
meeste spuitdoppen, luchtvloeistof-mengdoppen en kantdoppen zijn te vinden in de DRD-lijst.
Echter, in de DRT-lijst en de informatiebladen staat bij enkele spuittechnieken geen DRD-klasse bij
spuitdoppen en kantdoppen vermeld, maar is aangegeven welke specifieke druppelgrootte gebruikt
moet worden (bijvoorbeeld F = fijn en M = middel). Informatie over druppelgrootte en spuitdruk
van deze spuitdoppen en kantdoppen is te vinden op de website van de betreffende fabrikant. De
meest recente versies van DRT-lijst, informatiebladen en DRD-lijst zijn te vinden op de website van
Helpdesk Water.
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De toegepaste spuitdruk bij het gebruik van spuitdoppen en de toegepaste vloeistofdruk en luchtdruk
(combinatie) bij het gebruik van luchtvloeistof-mengdoppen is bij aanwezigheid van een DRV op de
spuitmachine hierop af te lezen. Zit op de spuitmachine geen DRV, dan is deze informatie op te
vragen bij de bestuurder. De spuitdophoogte is alleen meetbaar als de spuitmachine niet rijdt.
Windsnelheid en breedte van de teeltvrije zone(s)/spuitvrije zone(s) worden in het veld door de
toezichthouder gemeten.

4.2

Beslisboom wel/geen DRV neerwaarts spuiten

De beslisboom voor neerwaarts spuiten is te vinden in Bijlage 3 van dit toezicht- en handhavingsprotocol. Deze beslisboom heeft een chronologische volgorde van vragen en antwoorden. De eerste
vraag is welke wettelijk vereiste driftreductie de gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen op
grond van het Activiteitenbesluit en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift moet halen. Hierbij is de
DRT-indeling van spuittechnieken leidend en niet de DRD-indeling van spuitdoppen. De volgende
vraag is welke spuittechniek wordt gebruikt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een
veldspuit zonder aanvullende driftreducerende voorziening en een veldspuit met aanvullende
driftreducerende voorziening. Om dit verschil te visualiseren, zijn hieronder twee foto’s weergegeven.
Foto 3. Veldspuit zonder aanvullende driftreducerende voorziening -> standaard veldspuit

Foto 4. Veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening -> veldspuit + luchtondersteuning
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Een veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening is een alternatieve maatregel voor de
DRV. Bij een veldspuit zonder aanvullende driftreducerende voorziening is de vervolgvraag welke
spuitdoppen worden gebruikt. Bij spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 2 bar tot
3 bar én bij luchtvloeistof-mengdoppen (lvm-doppen) is het gebruik van een DRV op de veldspuit
verplicht. Bij spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar of hoger is dit een
alternatieve maatregel voor de DRV. Op de DRD-lijst is in tabel 1a en tabel 2 voor iedere spuitdop
en lvm-dop aangegeven in welke DRD-klasse(n) de spuitdop/lvm-dop is ingedeeld en is per
DRD-klasse de maximaal toegestane spuitdruk/vloeistofdruk + luchtdruk vermeld.
De derde alternatieve maatregel voor de DRV is verdubbeling van de teeltvrije zones voor alle
gewassen langs watervoerende sloten en een vaste teeltvrije zone van minimaal 75 cm voor alle
gewassen langs droge sloten op grond van het Activiteitenbesluit. Als de agrariër géén DRV op zijn
veldspuit wil, dan moet hij langs een watervoerende sloot een twee keer zo brede teeltvrije zone en
langs een droge sloot een teeltvrije zone van minimaal 75 cm aanleggen.

4.3

Beslisboom wel/geen DRV opwaarts en zijwaarts spuiten

De beslisboom voor opwaarts en zijwaarts spuiten in appelen, peren en overige pit- en steenvruchten
is te vinden in Bijlage 4 van dit toezicht- en handhavingsprotocol. Ook deze beslisboom heeft een
chronologische volgorde van vragen en antwoorden. De eerste vraag is welke wettelijk vereiste
driftreductie de gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen op grond van het Activiteitenbesluit en
het Wettelijk Gebruiksvoorschrift moet halen. Hierbij is de DRT-indeling van spuittechnieken leidend
en niet de DRD-indeling van spuitdoppen. De volgende vraag is welke spuittechniek wordt gebruikt,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een axiaalspuit of dwarsstroomspuit en een
tunnelspuit. Om deze verschillende spuittechnieken te visualiseren, zijn hieronder vier foto’s
weergegeven.
Foto 5. Axiaalspuit

Foto 6. Dwarsstroomspuit enkelrijer

Foto 7. Dwarsstroomspuit meerrijer

Foto 8. Tunnelspuit

Bij het gebruik van een axiaalspuit of dwarsstroomspuit (enkelrijer en meerrijer) is de vervolgvraag
welke spuitdoppen worden gebruikt. De DRV is wel verplicht bij spuitdoppen met een maximaal
toegestane spuitdruk lager dan 5 bar en niet verplicht bij spuitdoppen met een maximaal toegestane
spuitdruk van 5 bar of hoger. Op de DRD-lijst is in tabel 4 voor iedere spuitdop aangegeven in welke
DRD-klasse(n) de spuitdop is ingedeeld en is per DRD-klasse de maximaal toegestane spuitdruk
vermeld.
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4.4

Controle drukregistratievoorziening (DRV)

Waterschappen en NVWA hebben onderling met elkaar afgestemd op welke wijze het controleren
van de DRV op een spuitmachine in het veld tijdens een bespuiting het beste kan worden uitgevoerd
door de toezichthouder. Deze werkwijze is uitgewerkt in een werkinstructie (stappenschema) en te
vinden in Bijlage 5 van dit toezicht- en handhavingsprotocol. Onder het stappenschema op de pagina
erna is ook een praktijkvoorbeeld uitgewerkt.
DRV op veldspuit maar niet nodig
Het kan in de praktijk voorkomen dat op een standaard (conventionele) veldspuit een DRV zit, maar
tijdens een bespuiting de agrariër de DRV niet nodig heeft vanwege het gebruik van spuitdoppen
met een maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar of hoger. In deze situatie kan de toezichthouder
van het waterschap of de NVWA tijdens een controle de DRV wel controleren om na te gaan of de
maximaal toegestane spuitdruk niet wordt overschreden en daarmee de wettelijk vereiste driftreductie wordt gehaald.

4.5

Tips voor toezichthouders

Tot slot volgen hier diverse tips voor de toezichthouders bij het uitvoeren van erfcontroles en
perceelcontroles voor wat betreft driftreductie en drukregistratievoorziening (DRV):
▪ In alle tabellen op de DRT-lijst is per driftreducerende spuittechniek aangegeven of een DRV wel
of niet verplicht is, met uitzondering van tabel 3; zie paragraaf 3.3 op pagina 10 voor een
toelichting.
▪ Zorg dat je altijd de meest actuele versies van de DRT-lijst en DRD-lijst en informatiebladen bij
je hebt.
▪ Ken de wet- en regelgeving op het gebied van driftreductie en de bestuurlijke afspraken over
alternatieve maatregelen voor de DRV.
▪ Wees je bewust van de driftbepalende factoren en hun invloed op het (niet) halen van de wettelijk
vereiste driftreductie.
▪ Realiseer je dat de kans aanwezig is dat de wettelijk vereiste driftreductie niet wordt gehaald als
de spuitdophoogte, windsnelheid of rijsnelheid hoger is dan voorgeschreven, terwijl de maximaal
toegestane spuitdruk van de spuitdoppen niet wordt overschreden.
▪ Maak gebruik van de twee beslisbomen en ander beschikbaar voorlichtingsmateriaal.
▪ Op de websites van spuitdoppenfabrikanten is veel informatie te vinden over spuitdoppen.
▪ Blijf voorlichting geven aan agrarische ondernemers en andere betrokkenen, zoals teeltadviseurs
en landbouwmechanisatiebedrijven. Driftreductie is en blijft een actueel thema.
▪ Doe ervaring op met driftreductie door het controleren van wet- en regelgeving, alternatieve
maatregelen voor de DRV en de DRV op erven en percelen.
▪ Loop met een ervaren toezichthouder mee, bezoek kennis-/demonstratiebijeenkomsten en zoek
de samenwerking (waterschap en NVWA vice versa).
▪ Neem bij het constateren van een overtreding een vloeistofmonster of een gewasmonster, voor
zover de werkinstructies van de waterschappen en de NVWA dit aangeven.
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5. Toezicht en handhaving waterschappen en NVWA
Toezichthouders van de waterschappen en de NVWA voeren controles uit op het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen door agrariërs. Dit wordt ook wel surveillance of toepassingscontroles
genoemd. Als een toezichthouder constateert dat een agrariër niet voldoet aan de wettelijk verplichte
drukregistratievoorziening (DRV) of één van de alternatieve maatregelen voor de DRV, dan is sprake
van een overtreding. In dat geval wordt de spuitdruk of vloeistofdruk en luchtdruk niet geregistreerd
door een DRV op de veldspuit of de axiaalspuit/dwarsstroomspuit en daarmee is dit van een
overtreding van:
▪ Artikel 3.83, lid 2 in samenhang met artikel 3.78, lid 1 en artikel 1.3a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 80, lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het geval van neerwaarts spuiten.
▪ Artikel 3.83, lid 3 in samenhang met artikel 3.78, lid 1 en artikel 1.3a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 80, lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het geval van opwaarts en zijwaarts spuiten.
Sanctiestrategieën en interventies
Voor het bepalen van de interventie(s) tegen de hierboven genoemde overtreding in een willekeurige
casus, volgen de waterschappen de Landelijke Handhavingstrategie en volgt de NVWA het Specifiek
interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen. Bij beide sanctiestrategieën is het optreden enerzijds
afhankelijk van de ernst van de overtreding en anderzijds van het gedrag van de overtreder. Uit de
sanctiestrategie volgt welke interventie toegepast kan/moet worden. Het gaat hierbij om de volgende
interventies:
 mondelinge waarschuwing;
 schriftelijke waarschuwing;
 rapport van bevindingen;
 last onder dwangsom.
Tot slot
 Voor toezichthouders van de waterschappen geldt dat zij alleen kunnen optreden, als de
overtreding is geconstateerd op een perceel dat grenst aan het oppervlaktewater (watervoerende
sloten en droge sloten).
 De hierboven beschreven overtreding is géén niet-naleving van een randvoorwaarde in het kader
van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Cross Compliance).
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Bijlage 3. Beslisboom Neerwaarts spuiten

Beslisboom Neerwaarts spuiten

Vraag

Wat is de wettelijk vereiste driftreductie *)?
Antwoord
DRV of alternatief

Toelichting

Driftreductie van
≥ 75%

Alternatieve maatregel 2 voor
drukregistratievoorziening

Veldspuit zonder aanvullende
driftreducerende voorziening

Welke spuitdoppen worden gebruikt?
DriftReducerende Dop-klassen
(DRD-klassen) 75%, 90% of 95%
(zie tabellen 1a en 2 DRD-lijst)

Spuitdruk van 2 bar tot 3 bar
(zie tabel 1a DRD-lijst)

*) Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Staat in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift een hogere
driftreductie, dan is deze leidend!

Driftreductie van
≥ 99%

Driftreductie van
≥ 97,5%

Welke spuittechniek wordt gebruikt?
DriftReducterende Techniek-klassen
(DRT-klassen) 75%, 90%, 95%, 97,5% of 99%
(zie tabel 1 DRT-lijst)

Veldspuit met aanvullende
driftreducerende voorziening

*) Activiteitenbesluit milieubeheer
- Driftreductie van 75% voor gehele perceel (basis)
- Driftreductie van 90% voor gehele perceel bij versmalling
teeltvrije zone voor intensief bespoten gewassen

Driftreductie van
≥ 95%

Driftreductie van
≥ 90%

Luchtvloeistof-mengdoppen
(zie tabel 2 DRD-lijst)

Drukregistratievoorziening verplicht

Spuitdruk van 3 bar of hoger
(zie tabel 1a DRD-lijst)

Alternatieve maatregel 1 voor
drukregistratievoorziening

Alternatieve maatregel 3 voor
drukregistratievoorziening

Vaste teeltvrije zone van minimaal 75 cm
voor alle gewassen langs droge sloten

Verdubbeling teeltvrije zones voor alle
gewassen langs watervoerende sloten
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Bijlage 4. Beslisboom Opwaarts en zijwaarts spuiten

Beslisboom Opwaarts en zijwaarts spuiten

Vraag

Wat is de wettelijk vereiste driftreductie *)?
Antwoord

DRV wel/niet

Toelichting

Driftreductie van
≥ 75%

Driftreductie van
≥ 97,5%

Welke spuittechniek wordt gebruikt?
DriftReducterende Techniek-klassen
(DRT-klassen) 75%, 90%, 95%, 97,5% of 99%
(zie tabel 3 DRT-lijst)

Tunnelspuit

Drukregistratievoorziening niet verplicht

Spuitdruk lager dan 5 bar

Spuitdruk van 5 bar of hoger

Drukregistratievoorziening wel verplicht

Drukregistratievoorziening niet verplicht
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Driftreductie van
≥ 99%

Axiaalspuit of dwarsstroomspuit

Welke spuitdoppen worden gebruikt?
DriftReducerende Dop-klassen
(DRD-klassen) 50%, 75%, 90% of 95%
(zie tabel 4 DRD-lijst)

*) Activiteitenbesluit milieubeheer
- Driftreductie van 75% voor gehele perceel (basis)
- Driftreductie van 90% voor gehele perceel bij
versmalling teeltvrije zone voor intensief bespoten
gewassen
*) Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Staat in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift een
hogere driftreductie, dan is deze leidend!

Driftreductie van
≥ 95%

Driftreductie van
≥ 90%
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Bijlage 5. Werkinstructie controle DRV

WERKINSTRUCTIE CONTROLE DRV
Stap 1
Noteer het tijdstip op het moment dat je een veldspuit, een axiaalspuit of een
dwarsstroomspuit ziet spuiten.
Stap 2
Noteer het tijdstip op het moment dat de bespuiting stopt. Bereken de tijdsperiode
in minuten dat je de bespuiting hebt waargenomen.
Stap 3
Lees ten minste 10 meetwaarden en de tijd in minuten en seconden per
meetwaarde verspreid over de berekende tijdsperiode (aselect) af van de DRV en
noteer deze waarden. Maak hiervan desgewenst foto’s. Gebruik géén afwijkende
(hogere) meetwaarden door bijvoorbeeld het inschakelen van de spuitmachine.
Bij spuitdoppen gaat het om de spuitdruk en bij luchtvloeistof-mengdoppen
(lvm-doppen) gaat het om zowel de vloeistofdruk als de luchtdruk. Bereken aan
de hand van de genoteerde meetwaarden de gemiddelde spuitdruk in bar of bij
lvm-doppen de gemiddelde vloeistofdruk in bar en de gemiddelde luchtdruk in bar,
alle waarden met één cijfer achter de komma.
Stap 4
In het document met technische specificaties van de DRV (zie Bijlage 1) staan de
volgende meetonnauwkeurigheden vermeld:
▪ Bij een spuitdruk van 2 bar of meer mag de spuitdruk, ook de vloeistofdruk bij
lvm-doppen, maximaal 20% afwijken van (lees: hoger zijn dan) de maximaal
toegestane spuitdruk, zoals vermeld in de DRD-lijst.
▪ Bij lvm-doppen mag de luchtdruk maximaal 0,35 bar afwijken van (lees: hoger
zijn dan) de maximaal toegestane luchtdruk, zoals vermeld in de DRD-lijst.
Corrigeer de gemiddelde spuitdruk bij spuitdoppen voor neerwaarts spuiten en
voor opwaarts en zijwaarts spuiten als volgt:
▪ Deel de spuitdruk door 1,2 en noteer de gecorrigeerde waarde.
Corrigeer de gemiddelde vloeistofdruk en de gemiddelde luchtdruk bij lvm-doppen
voor neerwaarts spuiten als volgt:
▪ Deel de vloeistofdruk door 1,2 en noteer de gecorrigeerde waarde.
▪ Trek 0,35 bar af van de luchtdruk en noteer de gecorrigeerde waarde.
Stap 5
Beoordeel of de gecorrigeerde waarde de maximaal toegestane waarde in
tabel 1a, tabel 2 of tabel 4 op de DRD-lijst wel of niet overschrijdt. Let hierbij op
de juiste DRD-klasse (kolom) van de betreffende spuitdop/lvm-dop.
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Bijlage 5. Werkinstructie controle DRV

(vervolg)

Praktijkvoorbeeld controle DRV in het veld
Een akkerbouwer spuit in het voorjaar een perceel zaaiuien, dat grenst aan het oppervlaktewater,
met het gewasbeschermingsmiddel Wing P. Volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit middel
moet gebruik worden gemaakt van een ten minste 90% driftreducerende spuittechniek (DRT-klasse
90%). De akkerbouwer heeft een standaard (conventionele) veldspuit voor neerwaarts spuiten en
gebruikt de spuitdoppen Agrotop AirMix 110-05.
Stap 1
De toezichthouder ziet om 10:30 uur dat de akkerbouwer aan het spuiten is.
Stap 2
De toezichthouder ziet om 10:40 uur dat de akkerbouwer stopt met spuiten. De tijdsperiode dat de
toezichthouder de bespuiting heeft waargenomen, is dus 10 minuten.
Stap 3
De toezichthouder spreekt de akkerbouwer aan en controleert eerst andere punten. Hierna
controleert de toezichthouder om 10:55 uur de DRV. De toezichthouder gaat eerst 15 minuten terug
in de DRV, van 10:55 uur naar 10:40 uur. Vervolgens noteert de toezichthouder na het aflezen van
de DRV in de tijdsperiode van 10 minuten daarvoor, bespuiting tussen 10:40 uur en 10:30 uur, de
volgende meetwaarden: 2,4 bar, 2,6 bar, 2,3 bar, 2,7 bar, 2,5 bar, 2,1 bar, 2,2 bar, 2,5 bar, 2,4 bar
en 2,3 bar. De gemiddelde spuitdruk bedraagt 2,4 bar.
Stap 4
De toezichthouder deelt de gemiddelde spuitdruk van 2,4 bar door 1,2 en daarmee bedraagt de
gecorrigeerde gemiddelde spuitdruk 2,0 bar.
Stap 5
De toezichthouder kijkt in tabel 1a op de DRD-lijst en ziet dat de spuitdop Agrotop AirMix 110-05 in
de DRD-klasse 90% zit bij een maximaal toegestane spuitdruk van 2,0 bar. Dit betekent dat deze
bespuiting net voldoet aan de wettelijk vereiste driftreductie van 90%, mits de andere instellingen
van de spuittechniek ook op de juiste wijze worden gebruikt door de akkerbouwer.
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