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Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
Assen , 7 december 2021 
Ons kenmerk 49/5.1/2021002131 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
Onderwerp: Rapportage cvdK van de gesprekken in het kader van het  
Programma Duurzame Bollenteelt in Drenthe  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In uw vergadering van 7 juli 2021 is door de commissaris van de Koning de toe-
zegging gedaan de dialoog en verbinding tussen de betrokken partijen in het  
kader van het Programma Duurzame Bollenteelt te stimuleren. De commissaris 
heeft hiertoe diverse gesprekken gevoerd, met een brede vertegenwoordiging 
van alle betrokkenen. Op 30 september 2021 hebt u hierover een eerste rappor-
tage ontvangen.  
 
Hierbij treft u de volgende rapportage van de Commissaris hierover aan, waarin u 
wordt geïnformeerd over de vervolgstappen die zij voornemens is te gaan zetten. 
In 2022 zullen wij u, namens de commissaris van de Koning, van tijd tot tijd rap-
porteren over onze bevindingen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Rapportage 
mb/coll. 



Rapportage van de commissaris van de Koning over de stand van zaken ten aanzien 
van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het programma Duurzame bol-
lenteelt in Drenthe.  
 
Aanleiding 
Op 30 september 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten u mijn tussenrapportage toe-
gestuurd over de stand van zaken ten aanzien van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader 
van het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe. In deze rapportage heb ik u toegezegd 
om u begin december wederom te rapporteren. Met deze rapportage geef ik invulling aan deze 
toezegging.  
  
Vervolggesprekken   
In de maanden oktober en november heb ik opnieuw gesproken met omwonenden, belangen-
groepen, telers, natuurorganisaties, distributeurs en overheden (provincie, gemeente, water-
schap). In deze gesprekken heb ik verkend op welke manier de dialoog tussen de betrokkenen 
op gang kan worden gebracht. Vrijwel alle gesprekspartners hebben aangegeven, dat zij be-
trokken willen blijven bij dit initiatief. 
  
Brede gesprekstafel  
Ik ben voornemens na het kerstreces, als corona het toelaat, te starten met een brede gespreks-
tafel waarvoor alle gesprekspartners (inclusief de overheden) worden uitgenodigd. Het pro-
gramma Duurzame bollenteelt geeft aan dat er een dialoog noodzakelijk is tussen alle belang-
hebbenden. Het dialoogtraject is verbonden met de pilot, maar de gespreksonderwerpen zijn 
breder dan de sporen één en drie van de pilot. Uiteraard is het mogelijk voor ‘nieuwe’ belang-
stellenden om hierbij aan te sluiten. Ik zal als commissaris van de Koning deze gesprekstafel faci-
literen en onafhankelijk voorzitten. 
  
Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat er weinig informatie (meer) wordt verschaft 
tussen de betrokkenen over en weer. In het verleden zijn er initiatieven geweest om elkaar te 
informeren over de teelt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar deze zijn om 
verschillende redenen niet meer functioneel. Met de gezamenlijke gesprekstafel kan dit weer op 
gang worden gebracht. Ik richt mij er daarbij op, dat dit leidt tot een (hernieuwd) vertrouwen in 
elkaar. Om dat vertrouwen op te bouwen is het belangrijk dat betrokkenen het gesprek open 
met elkaar voeren, er plek is voor ieders verhaal en inzicht wordt verkregen in elkaars beweeg-
redenen en acties. Het is van wezenlijk belang om van elkaar te weten wat er leeft en speelt 
rond de bollenteelt. 
  
Uit de gesprekken komt naar voren dat de doelstelling van de pilot “duurzame bollenteelt”  
als zodanig wordt onderschreven voor wat betreft reductie en verduurzaming van gewas- 
bescherming. Daarbij heeft een aantal omwonenden aangegeven het belangrijk te vinden  
om inhoudelijk betrokken te zijn en een stem te hebben in het programma. Een aantal om-
wonenden, belangengroepen en natuurbeheerders heeft aangegeven dat ze de ‘stip op de  
horizon’ in 2030 (te) ver weg vinden en dat de pilot onvoldoende soelaas biedt voor de zorgen 
die er nu zijn. 
  
Ik constateer, dat de verwachtingen ten aanzien van de rol van de overheden (provincie en ge-
meente) bij (het reduceren van) de bollenteelt en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen niet 
aansluiten bij wat deze overheden (kunnen) bieden. Uit de gesprekken met deze overheden 
maak ik op dat er geen reële juridische mogelijkheden zijn om op planologisch gebied grenzen 



te stellen aan deze teelt en dat er geen draagvlak is om voor de landbouwsector extra regels op 
te leggen bovenop de landelijke regels. Er worden wel mogelijkheden gezien door de over- 
heden om op vrijwillige basis afspraken te maken ten aanzien van bollenteelt en de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
  
Aan de gesprekstafel moeten de verwachtingen van alle betrokkenen verder in kaart worden 
gebracht en een setting worden geboden om te komen tot (vrijwillige) afspraken, die recht doen 
aan de zorgen en de te onderscheiden belangen. 
 
Gezamenlijke agenda 
Op de door alle gesprekspartners vast te stellen gezamenlijke agenda komen in ieder geval de 
onderwerpen terug, die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan: 

• het maken van praktische communicatieafspraken over wat en wanneer er wordt gespoten;  

• het delen van inzichten en kennis over bodem, milieu en natuurleven, die zijn opgebouwd bij 
de agrariërs, (georganiseerde) omwonenden, natuurorganisaties en de verschillende over- 
heden; 

• het doen van vervolgonderzoek; 

• de kansen en belemmeringen met betrekking tot het biologisch telen van bollen in kaart 
brengen; 

• het uitwisselen van informatie over de wettelijke (on)mogelijkheden van bollenteelt en ge-
wasbescherming; 

• verduidelijking van de werkwijze van toezichthoudende organisaties zoals het NVWA en de 
overheden (Rijk, provincie, waterschap en gemeente); 

• etc.  
  
Vervolg  
Het verder inkleuren van de dialoog neem ik graag, samen met mijn gesprekspartners, onder 
mijn hoede. Ik zal de Staten van tijd tot tijd informeren over de stappen, die hierbij worden  
gezet. 


