
 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

Culemborg, 14 juni 2012 

 

Ministeries en ZLTO tekenen green deal Schoon Water 
 

Vandaag ondertekenen minister Verhagen van EL&I, staatssecretaris Atsma 

van I&M en ZLTO-voorzitter van het Plantaardig Overleg Adrie Bossers de 

green deal ‘Schoon water voor Nederland’. Doelen van deze deal zijn een 

goede waterkwaliteit en een duurzame concurrerende landbouw. 

 

In de green deal Schoon Water voor Nederland zal ZLTO samen met provincie, drink-

waterbedrijven en waterschappen de kennis en ervaring, opgedaan in het project 

Schoon Water voor Brabant, uitrollen naar de gehele provincie Noord-Brabant, 

Zeeland en een deel van Gelderland. Voor de uitrol naar heel Brabant is op 21 mei het 

startschot al gegeven. De uitrol naar Zeeland en Gelderland is in voorbereiding. Ook 

zal ZLTO zich inspannen de uitrol van Schoon Water naar heel Nederland te stimule-

ren. 

 

De Rijksoverheid zal zich in deze deal inspannen belemmeringen vanuit het Rijksbe-

leid voor integrale oplossingen weg te nemen. De Rijksoverheid stelt daartoe een lo-

ket in waar de regio terecht kan met knelpunten, vragen en suggesties. Veelal zullen 

oplossingen gevonden kunnen worden door bestaande routes beter te benutten of af-

zonderlijke beleidssporen (zoals rond gewasbescherming en mineralen) bij elkaar te 

brengen.  

 

De aanpak is samen met ondernemers integrale en duurzame gewasbeschermings-

maatregelen die praktijkrijp zijn te implementeren op zoveel mogelijk bedrijven. Het 

gaat om innovatieve oplossingen, gericht op duurzame teeltsystemen die passend zijn 

voor ondernemers en die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van de kwaliteits-

doelstellingen voor oppervlakte- en grondwater. Deze schoon water win-

winmaatregelen zijn o.a nieuwe spuit- en schoffeltechnieken in combinatie met GPS, 

interne spoelsystemen, lage doseringstechnieken, middelkeuze en beslissingsonder-

steunende systemen. De maatregelen zijn te vinden in het boekje Schoon Water win-

win maatregelen (www.schoon-water.nl). 

 

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant  is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-

Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting 

Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivieren-

land. 

 

Voor meer informatie 

Actuele informatie vindt u op de website www.schoon-water.nl. Volg schoon water op 

twitter via: @overSchoonWater 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Peter Leendertse (CLM): T 0345-4570751 of T 06-22229255 

 


