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Aan:
mevrouw M. Bakker
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 2 oktober 2018
Ons kenme rk 40 I 5.51201 8002063
Behandeld door de heer A.H. Dries (0592) 36 58 62
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
de ontwikkelingen in de bollenteelt in Drenthe

Geachte mevrouw Bakker,

ln uw brief van 26 augustus 2018 stelde u een aantal vragen over de ontwikkelingen
in de bollenteelt in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraaq

1

Heeft u kennis genomen van deze positieve ontwikkeling in de bollenteelt?

Antwoord 1
Ja, wij hebben kennisgenomen van de ontwikkelingen in de bollenteelt tijdens
de door Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oosf Nederland (ROL) en Hilbrands Laboratorium (HLB) georganiseerde open dag. Gedeputeerde H. Jumelet is recentelijk uitgenodigd en is bijgepraat over de verduurzaming van de bollenteelt. De heer Jumelet heeft aanvullend op 14 september 2018 een bezoek gebracht aan een Drentse bollenteler, waar bijhij
door de bollensector op de hoogte is gebracht van de verschillende acties om
de bollenteelt te verduurzamen.

Vraao2
Op welke wijze kunt u 'het peloton'stimuleren om aan te haken bij deze koplopers, zodat de hele bollenteelt in Drenthe een verduurzamingsslag maakt?

Antwoord 2
Provincie Drenthe is aljarenlang bezig om via stimuleringsprojecten de bollensector te bewegen tot verduurzaming. Voorbeeld daarvan rs de foepassrng
van Tagetes als alternatief voor chemische grondontsmettingsmiddelen. Dit

2

gewas doodt via de wortels schadelijke bodemaaltjes, maar de blad -en
stengeldelen blijken ook te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel. Dankzij
de proeven van ROUHLB wordt duidelijk dat er sfeeds meer mogelijkheden
zijn om de teelt te verduurzamen. Met het ontwikkelen van groene middelen
en plantversterkers zijn steeds minder chemische middelen nodig.
ln het kader van het Uitvoeringsprogramma waterwinning Drentsche Aa loopt
het meerjarig project'Duurzame bollenteelt'. Nagenoeg alle telers in dit gebied
doen mee om te werken aan het verminderen van emissies naar het oppervlaktewater. Onlangs heeft de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur KAVB aangekondigd het project'schoon ert, schone sloot'
in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te willen uitrollen in
Noord-Oosf Nederland.
Onze inspanning heeft eraan bijgedragen dat de sector zelf het Actieplan
Gezonde Bollen, Bloeiende Secfor heeft ontwikkeld, waarin concrete afrekenbare doelen en actiepunten staan benoemd (bijvoorbeeld 9B%o minder normoverschrijdingen in 2023). Daarnaast is onlangs de visie Vitale Teelt 2030 gelanceerd om de bollenteelt te verduurzaming, waarbij het zowel gaat om het
halen van milieudoelen als om het meer omgevingsbewustzijn.
De provincie Drenthe heeft zitting in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen

(LMB), van waaruit verschillende projecten worden gei'nitieerd.

Vraaq 3
Kunt u zich verplaatsen in de zorgen van de omwonenden? Wat kunt u doen om die
zorg van hen weg te nemen?

Antwoord 3
Alle middelen worden door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddele n e n Biocide n (Ctgb) bij de toelatingsbeoordeling uitgebreid getoetst op veiligheid voor mens, dier en milieu.
Desalniettemin kunnen wij ons verplaatsen in de zorg van omwonenden,
omdat op dit moment nog niet geheelduidelijk is in hoeverre zij worden blootgesfe/d aan gewasbeschermingsmiddelen en welke nsico's hiermee gepaard
gaan. De provincie Drenthe heeft enkele jaren geleden, vanwege maatschappelijke zorgen rondom mogelijke gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dan ook aangedrongen op een snelle uitvoering van een
nader onderzoek door de Gezondheidsraad naar gezondheidsrisico's voor
omwonenden. Ook de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de bollensecfor waren voorstander van een dergelijk blootstellingsonderzoek. Eind dit
jaar komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de resultaten van onderhavig onderzoek naar buiten.
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Vraaq 4
Denk u dat de bollenteelt zich kan ontwikkelen tot een volledig duurzame teelt?

Antwoord 4
Ja, op de lange termijn achten wij dat haalbaar. De bollensector is, mede
onder druk van de verschillende overheden en de publieke opinie, hard bezig
om te'verduurzamen'. De resultaten van de proeven van ROUHLB laten zien
dat er sfeeds meer mogelijk is in het verminderen van de milieubelasting.
Overigens blijkt het lastig om groene middelen voor een kleine markt a/s de
bollensector toegelaten te krijgen. Bovendien is er momenteel nog geen
sprake van versnelde toelating van groene middelen.
Gezien de ambities van de secfor heeft verduurzaming in elk onderdeel van
de keten continu aandacht. Afgelopen jaren zijn er in Drenthe biologische
bollen geteeld. Probleem is echter dat de vraag hiernaar nog te gering is: de
consument is wel kritisch over de manier van telen, maar is nog onvoldoende
bereid meer te willen betalen voor een'duurzame bol'.
Het merendeel van de bollen wordt geëxporteerd. lmporterende landen stellen
hoge fytosanitaire eisen aan de bol. Deze dient geheel vrij te zijn van ziekten
en plagen. Dit betekent dat de teler moet balanceren in de afweging wel óf
niet bespuiten.

Vraaq 5
Zo ja, op welke wijze gaat u zich inzetten voor een echt duurzame bollenteelt?
Antwoord 5
De provincie Drenthe volgt via het LMB en de open dagen van ROL/HLB
nauwlettend de ontwikkelingen in de bollenteelt. Daarnaast initieert zij samen
met de secfor verschillende projecten om de bollenteelt verder te verduurzamen. Regelmatig is overleg met KAVB over de voortgang hiervan.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

n

wa/coll

secretaris a.i

, voorzitter

STATENFRACTIE DRENTHE
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
Datum: 26 augustus 2018
Betreft: Schriftelijke vragen (ex art.41 van het RvO) met betrekking tot de ontwikkelingen in
de bollenteelt in Drenthe.
Recent is op een proefveld in Vledder gebleken dat de lelieteelt in de toekomst met minder
landbouwgif toe kan. De directeur van de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt Noord- en
Oost Nederland, de heer Kok, stelde in een uitzending van RTV Drenthe op 24-08-2018 dat
“met de halvering van de milieubelasting eigenlijk een vergelijkbare kwaliteit bollen” geteeld
zou kunnen worden.
Lelietelers en omwonenden zijn ieder op zich positief over deze ontwikkeling. De omwonenden
vragen zich echter wel af of een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat betekenen
dat de boeren dan weer dichter bij waterlopen, scholen en huizen gaan telen, en dus spuiten.
De omwonenden betwijfelen of de bollenteelt uiteindelijk wel echt duurzaam kan worden.
De PvdA is het met de omwonenden eens dat deze ontwikkeling moet betekenen dat de
belasting van de bollenteelt op het milieu, en dus op de leefomgeving, echt afneemt. Deze
ontwikkeling mag niet tot gevolg hebben dat er weer dichter op waterlopen, scholen en huizen
wordt geteeld.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande stelt de PvdA-fractie de volgende vragen aan
het college van GS de volgende vragen:
1. Heeft u kennis genomen van deze positieve ontwikkeling in de bollenteelt?
2. Op welke wijze kunt u ‘het peloton’ stimuleren om aan te haken bij deze
‘koplopers’, zodat de hele bollenteelt in Drenthe een verduurzamingsslag maakt?
3. Kunt u zich verplaatsen in de zorgen van de omwonenden? Wat kunt u doen om die
zorg van hen weg te nemen?
4. Denkt u dat de bollenteelt zich kan ontwikkelen tot een volledig duurzame teelt?
5. Zo ja, op welke wijze gaat u zich inzetten voor een echt duurzame bollenteelt?
Namens de fractie van de PvdA
M. Bakker, statenlid

