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Motie Reductie Pesticidengebruik landbouw

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 oktober 2018, ter behandelingvan de

Omgevingsvisie.

Constaterende dat:
. een steeds grotere maatschappelijke onrust ontstaat rond het gebruik van pesticiden

(gewasbeschermingsmiddelen) in de landbouw;
. deze onrust ontstaat door de gevolgen van het gebruik voor gezondheid en biodiversiteiU
. meer dan de helftvan de bodem in Drenthe kwetsbaar isvoor uitspoelingvan pesticiden en nitraat.

¡ sinds 2000 de bollenteelt in Drenthe fors is toegenomen, het areaal verviervoudigde tot bijna 1900

hectare (2017) en dat daarbij de lelieteelt veruit het grootst is en het gebruik van pesticiden bij

lelieteelt aanzienlijk hoger is dan bij andere gewassen;

o in het oppervlaktewater in Drenthe gemiddeld 14 verschillende actieve gifstoffen voorkomen en in

gebieden met lelieteelt tot 43 stoffen;

o de helft van de in het oppervlaktewater voorkomende stoffen zijn geclassificeerd als zeer toxisch voor

gezondheid en/of het milieu en daarbij in acht nemende dat vele van deze stoffen slechts in het

oppervlaktewater kunnen worden aangetoond indien de milieukwaliteitsnorm flink overschreden

wordt;
o hoewel er gewerkt wordt volgens Europese en nationale wetgeving, de minister van Landbouw bereid

lijkt te zijn om verdergaande nationale maatregelen te nemen c.q. af te kondigen en met de sector in

overleg te treden om gezamenlijk te zoeken naar alternatieven.

¡ Drenthe zichzelf positioneert als landbouwprovincie en derhalve er alle belang bij heeft dat de

landbouwsector zich toekomstbestendig en op duurzaamheid gericht ontwikkelt.

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

om gezamenlijk met de Drentse landbouworganisaties tot maatregelen te komen die leiden tot
reductie van pesticiden gebruik in landbouwgebieden;

stimuleringsbeleid te ontwikkelen dat leidt naar het breder toepasbaar maken van biologische

gewasbescherming en het overschakelen naar het gebruik van niet-chemische methoden en

laagrisicomiddelen.

En gaan over tot de orde van de dag
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