
provinciehuis Westerbrink 1, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

provincie J:,renthe www.drenthe.nl 
0592-3655 55 

Aan: 

de dames B. Zouine en A. Kleine Deters 

( i.a.a. de overige Statenleden) 

Assen, 16juni2020 

Ons kenmerk 25/5.6/20200012 35 

Behandeld door de heer G. Meijers (0592 ) 36 57 69 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 

over publicaties en 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 be

strijdingsmiddelen" 

Geachte dames Zouine en Kleine Deters, 

In uw brief van 4 juni 2020 stelde u een aantal vragen over publicaties én het onder

zoeksrapport: "Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier 

Natura 2000-gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuur

gebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen. Deze vra

gen 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 

Kan GS melden welke vervolgacties op korte termijn zijn genomen met alle betrok

kenen en tot welke resultaten dit heeft geleid? 

Antwoord 1 

Wij zijn na publicatie van het rapport "Uitgesproken" diverse malen in overleg 

gegaan met onze bestuurlijke partners en de partijen 'in het veld' om op een 

consistente en eenduidige wijze te komen tot een gerichte aanpak. Hierbij is 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nadrukkelijk 

betrokken als één van de belangrijkste partners om tot gedegen aanpak te 

komen. Onlangs hebben wij van het ministerie een in februari 2020 toege

zegde brief ontvangen waarin de minister ons gevraagd heeft een pilot uit te 

voeren. Dit betekent dat wij nu van start kunnen met het (in afstemming met 

partners) verder vormgeven van een pilot en hierover verdere afspraken 

maken met LNV. 
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Vraag 2 

Is GS met ons van mening dat uit het nieuwe onderzoeksrapport blijkt dat er ook een 

directe verantwoordelijkheid voor de provincie is m.b.t. de zorgplicht rondom Natura 

2000 gebieden? 

Antwoord 2 

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit en de bescherming van onze natuur. 

Wij hebben hiervoor een wettelijke rol. Deze is vastgelegd in de Wet natuur

bescherming. Ons college geeft hier actief invulling aan. 

Het onderzoeksrapport hebben wij gelezen. Wij hebben nog verschillende 

vragen. Wij dringen er bij het Ministerie van LNV dan ook op aan een gedegen 

vervolgonderzoek te doen naar de verspreiding van gewasbeschermings

middelen in het milieu en de gevolgen daarvan voor de natuur- en waterkwa

liteit. Daarnaast dringen wij er bij de betrokken ministeries op aan dat de re

sultaten van dit onderzoek bij het onderzoek van de Gezondheidsraad worden 

betrokken, daar waar het gaat om gezondheidsrisico'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 gewasbeschermings

middelen op de menselijke gezondheid en het milieu en de gevolgen daarvan 

voor de natuur- en waterkwaliteit. De pilot wordt gericht op het verduurzamen 

van de bollensector, waarbij we inzetten op het voorkomen van de negatieve 

effecten voor mens, natuur en water. In de uitwerking van de pilot willen wij 

ook inzetten op akkerranden en het verbeteren van de communicatie tussen 

omwonenden en telers. 

Vraag 3 

Zo ja, wat gaat GS ondernemen? 

Vraag 4 

Antwoord 3 

Zie ook antwoord 2. Wij gaan samen met partners een pilot vormgeven die 

gericht is op het verduurzamen van de bollensector. 

In de uitwerking van de pilot willen we ook inzetten op akkerranden en het ver

beteren van de communicatie tussen omwonenden en telers. 

Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 

Niet van toepassing. 
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Vraag 5 

Is GS bereid om aanvullende maatregelen e/o eisen te stellen ter bescherming van 

ons water ( drinkwater/oppervlaktewater/grondwater)? 

Antwoord 5

Wij vinden het van groot belang de kwaliteit van ons water te bewaken en 

zullen dan ook binnen de wettelijke kaders al het mogelijke doen om dit te rea

liseren. In het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen worden door 

het Rijk voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden extra eisen 

gesteld in verband met uitspoelingsrisico van middelen. In het kader van het 

Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa wordt momenteel een meerjarig project 

uitgevoerd rondom verduurzaming van de bollenteelt. Daarnaast worden in de 

Drentse grondwaterbeschermingsgebieden projecten uitgevoerd ter vermin

dering van de risico's van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

md/coll. 



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  

Mevrouw J. Klijnsma   

Per mail: statengriffie@drentsparlement.nl 

Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. publicaties én 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, 4 juni 2020. 

Geachte mevrouw Klijnsma,  

D66 maakt zich zorgen over de uitkomsten 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”. Dit rapport heeft inmiddels in de regionale en landelijke media 
volop aandacht gekregen. 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.  

 Op verzoek van D66 hebben we in de commissie OGB van 4 december 2019 het rapport 
“Uitgesproken” (in opdracht van de provincie Drenthe en het ministerie van LNV) en diverse 
brieven van de vereniging Meten=Weten gesproken over onze zorgen voor de gezondheid 
van onze inwoners, de biodiversiteit, landschap, natuur en water. GS schreef als reactie op 
het rapport met genoemde titel: “dat wij nog niet zijn uitgesproken en dat er veel te doen is 
om te komen tot een maatschappelijk en geaccepteerde vergroening van de 
landbouwsector.” De gedeputeerde heeft toen gemeld dat het college bereid was op korte 
termijn te komen tot vervolgacties met alle betrokkenen.  

Meermaals heeft D66 gevraagd of de gedeputeerde bereid is aanvullende maatregelen e/o 
eisen te stellen ter bescherming van de waterkwaliteit zoals bv in de Subsidieverstrekking 
Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verminderen van 
perceelsemissie waterschap Hunze en Aa's. D66 is van mening dat hier pro actief gehandeld 
dient te worden ter voorkoming van verdere achteruitgang van de waterkwaliteit in brede zin. 

In 2018 hebben we het rapport Pesticiden en Drenthe van WECF Nederland gehad, 
Een rapportage met feiten en hiaten over bollenteelt, emissie van pesticiden, risico´s 
voor gezondheid en biodiversiteit. 
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In 2019 hebben we het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in Westerveld van 
Meten=Weten gehad, een rapportage van 12 genomen monsters van planten, grond, mest 
en oppervlaktewater waarbij 57 verschillende bestrijdingsmiddelen en biociden zijn 
aangetroffen. 

Nu, 2020 wederom een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen en het stapelen daarvan grote impact heeft op de natuur (insecten, 
bodemleven en de vogelpopulatie). 

Bij D66 groeien de zorgen over de gevolgen van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en het stapelen daarvan voor de gezondheid van onze 
inwoners, de biodiversiteit, landschap, natuur en water.  

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we de volgende vragen aan het College van 
Gedeputeerde Staten:  

1. Kan GS melden welke vervolgacties op korte termijn zijn genomen met alle betrokkenen
en tot welke resultaten dit heeft geleid?

2. Is GS met ons van mening dat uit het nieuwe onderzoeksrapport blijkt dat er ook een
directe verantwoordelijkheid voor de provincie is m.b.t. de zorgplicht rondom Natura 2000
gebieden?

3. Zo ja, wat gaat GS ondernemen?
4. Zo nee, waarom niet?
5. Is GS bereid om aanvullende maatregelen e/o eisen te stellen ter bescherming van ons

water (drinkwater/oppervlaktewater/grondwater)?

Namens de fractie van D66, 

Bouchra Zouine, 

Anry Kleine Deters.




