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Aan:
mevrouw E. Slagt-Tichelman en de heren
E. van Liempd en R.A.A. Bosch
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 16 juni 2020
Ons kenmerk 25/5.7/2020001229
Behandeld door de heer AH. Dries (0592) 36 58 62
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
het onderzoeksrapport "Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in
vier Natura 2000-gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van na
tuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen"

Geachte mevrouw Slagt en heren Van Liempd en Bosch,
In uw brief van 3 juni 2020 stelde u een aantal vragen naar aanleiding van het onder
zoeksrapport: "Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Na
tura 2000-gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurge
bieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen". Deze vragen
beantwoorden wij als volgt en wij verwijzen tevens naar onze brief van 16 juni 2020,
kenmerk 25/5.3/2020001297, met als onderwerp Voortgang proces bollenteelt in
Drenthe.

Vraag 1
Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemd onderzoeksrapport van Na
tuurmonumenten?
Antwoord 1
Ja, wij hebben kennisgenomen van het op verzoek van de Vereniging Natuur
monumenten opgestelde onderzoeksrapport, dat door MEP onderzoek en ad
viesbureau en Buijs Agro-Services is uitgevoerd.

Vraag 2
Hoe kijkt het college aan tegen de onderzoeksresultaten in combinatie met de zorg
plicht rondom Natura 2000 gebieden?

2

Antwoord 2
Ons college is zich bewust van de zorgplicht rondom Natura 2)1}-gebieden

vanuit Europese wetgeving en de Natuurbeschermingswet ln deze gebieden
worden maatregelen genomen om achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen en de natuurkwaliteit te versterken. Daarnaast gelden regels ten aanzien van de aanleg van drainage en het gebruik van beregeningsputten.
Ook werken wfi aan het verder verduurzamen van de landbouw. Een recent
voorbeeld is een proef rondom het scheuren van grasland in de winterperiode
om het gebruik van glyfosaat te verminderen, zie hiervoor: https://www.wovin-

cie.drenthe.nl/actueel/níeuwsberichten/@136202/proeven-arasscheuren/

Vraaq 3
Wat is het college van plan om te ondernemen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten?

Antwoord 3
Wijdringen er bijhet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) dan ook aan op een gedegen vervolgonderzoek te doen naar de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu en de gevolgen
daarvan voor zowel de natuur- als waterkwaliteit. Daarnaast dringen wij er bij
de betrokken ministeries op aan dat de resultaten van dit onderzoek bij het
onderzoek van de Gezondheidsraad worden betrokken, daar waar het gaat
o

m

g e zo n

d herdsrisico's.

Op dit moment wordt onder andere samen met het Ministerie van LNV
gewerkt aan het inhoudelijk vormgeven van een pilot in Drenthe, die zich richt
op het beperken van mogelijk schadelijke effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid, milieu en daarmee samenhangend
de natuur- en waterkwaliteit. De pilot is gericht op het verduurzamen van de
bollensector en het voorkomen van de negatieve effecten op natuur en water.
ln de uitwerking van de pilot willen we ook inzetten op akkerranden en het verbeteren van de communicaÍie Íussen omwonenden en telers.

Vraaq 4
Bent u met ons van mening dat er een uitgebreider, meer open en transparanter
wetenschappelijk vervolgonderzoek dient te komen en wilt u hierop aandringen bij de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

Antwoord 4
Ja, Zie hiervoor de beantwoording van vraag

3.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

, secretaris

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. het onderzoeksrapport: “Onderzoek naar de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van
natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen”
Assen, 3 juni 2020,
Geachte mevrouw Klijnsma,
Onze fracties hebben met grote bezorgdheid kennisgenomen van het onderzoeksrapport: “Onderzoek naar de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van
de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen”(1,2). Dit
rapport heeft vandaag in de landelijke media aandacht gekregen (3,4). Uit dit onderzoek komt naar voren dat
bestrijdingsmiddelen diep doordringen in natuurgebieden. De chemicaliën zitten in planten en mest van vee in
beschermde natuurterreinen in Drenthe.
In de schriftelijke vragen van 20 februari 2020 heeft de fractie van GroenLinks al zorgen geuit over
gezondheidsaspecten van omwonenden en het belang van gedragen afspraken rondom spuitvrije akkerranden.
Het vandaag verschenen onderzoeksrapport roept vragen bij ons op omtrent het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en de zorgplicht rondom Natura 2000 gebieden. De fracties van GroenLinks en PvdA
delen de zorgen van Natuurmonumenten. Het is op dit moment onbekend wat de impact van de
bestrijdingsmiddelen en het stapelen daarvan, in de natuur op onder meer de insecten en het bodemleven en
de impact daarvan op de vogelpopulatie in Natura 2000 gebieden. Wij zijn dan ook van mening dat dit dringend
nader onderzocht dient te worden.
Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoeksrapport hebben GroenLinks en de PvdA de volgende
vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:
1.
2.
3.
4.

Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemd onderzoeksrapport van
Natuurmonumenten (1,2)?
Hoe kijkt het college aan tegen de onderzoeksresultaten in combinatie met de zorgplicht rondom
Natura 2000 gebieden?
Wat is het college van plan om te ondernemen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten?
Bent u met ons van mening dat er een uitgebreider, meer open en transparanter wetenschappelijk
vervolgonderzoek dient te komen en wilt u hierop aandringen bij de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Elke Slagt-Tichelman
Erwin van Liempd

Namens de fractie van de PvdA
Rudolf Bosch

1 https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/202006/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf
2 https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/bestrijdingsmiddelen-gevonden-de-natuur
3 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/landbouwgif-zit-diep-in-de-beschermdenatuur~b044bfb6/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
4 https://nos.nl/artikel/2336007-bestrijdingsmiddelen-uit-landbouw-gevonden-in-drentse-natuurgebieden.html

