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Onderwerp: Toezegging in de vergadering van Provinciale Staten van 13 maart 2019
over het starten van een proces gericht op vermindering van het gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van Provinciale Staten van 13 maart 2019 heeft het college toe-
gezegd initiatief te nemen om de onrust die bij verschillende partijen was ontstaan
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bespreekbaar te maken. Afge-
sproken is dat gedeputeerde Jumelet hierover in gesprek zou gaan met verschillende
betrokken partijen.

Met deze brief informeren wij u hoe wij invulling hebben gegeven aan deze toe-
zegging.

Samen met de gemeente Westerveld heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS)

op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbescher-

mingsmiddelen. Tijdens deze bijeenkomst zijn door het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek
Blootstelling Omwonenden (OBO). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tijdens deze avond heeft
het ministerie duiding gegeven aan de uitkomsten van het OBO-onderzoek.

Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een Bestuurlijk Overleg (waarin de

verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te ver-
kennen voor deze brede problematiek. Vanuit de provincie Drenthe zijn de gedepu-

teerden Jumelet en Kuipers trekkers van dit overleg.
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Samen met het Ministerie van LNV is vervolgens opdracht geven voor een ver-
kennend onderzoek om beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. ln dit
onderzoek zijn ook gemeenten uit de provincie Overijssel meegenomen, omdat zij er-
varing hebben met vergelijkbare situaties.
Dit verkennende onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV en uitgevoerd
door mevrouw Marga Kool en mevrouw Martha Buitenkamp (bureau Anantis). Zij
hebben gesprekken gevoerd met telers, omwonenden en organisaties. De uitkomsten
hiervan zijn vervat in bijgaand rapport met de titel "Uitgesproken".

Deze titel is verschillend uitlegbaar, maar betekent voor het college van GS dat wij
nog niet zijn uitgesproken. Het voorliggende rapport geeft aan dat er veel te doen is
om te komen tot een maatschappelijk en door telers geaccepteerde vergroening van

de landbouwsector. Dit in het licht van het programma Toekomstgerichte Landbouw

en de taakstelling om te werken aan een duurzame, gezonde leefomgeving met een
goede (grond)waterkwal iteit.

Het college ziet de publicatie van dit rapport als een eerste stap om te voldoen aan de
afspraak die is gemaakt met Provinciale Staten.
Op 11 oktober 2019 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de pro-

vincies Drenthe en Overijssel, de gemeente Westerveld, de Vereniging van Drenthe
Gemeenten (VDG), de gemeenten Hardenberg en Ommen, het waterschap Drents

Overijsselse Delta en LNV, waarbij is afgesproken om gezamenlijk invulling te geven

aan het vervolg.
Voor de korte termijn betekent het, dat wij dit proces samen met de verschillende
partners blijven trekken. Vóórdat het AO over gewasbescherming op 31 oktober 2019
plaatsvindt in de Tweede Kamer, vindt er nogmaals een Bestuurlijk Overleg plaats

waarin gesproken zal worden over experimenteerruimte en hoe we tot een aanpak
kunnen komen die verankerd kan worden in beleid.
De provincie Drenthe en de VDG hebben hierbij samen met het Ministerie van LNV de

regie.

Na het AO van 31 oktober 2019 zullen wij opnieuw een brede bijeenkomst organi-
seren in navolging op de bijeenkomst van 4 juli 2019 om alle belangstellenden op de
hoogte te brengen van de resultaten van de verkennende gesprekken en de te nemen
vervolgstappen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Rapport "Uitgesproken"

wa.coll.
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Uitgesproken 
Weergave uitkomsten verkennende gesprekken telers, omwonenden en organisaties 
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11 oktober 2019 

Martha Buitenkamp en Marga Kool  

Martha Buitenkamp werkt vanuit haar bureau Anantis als project- en procesbegeleider aan 

vraagstukken in de fysieke leefomgeving. www.anantis.nl  

Marga Kool is oud-dijkgraaf, oud-gedeputeerde en publiciste. Na haar pensionering houdt zij zich op 

projectbasis bezig met vraagstukken op het gebied van openbaar bestuur, leefomgeving, cultuur en 

samenleving.  

http://www.anantis.nl/
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Samenvattend  

 

De titel van deze rapportage vat in één woord samen wat de opdrachtnemers hebben gehoord 

tijdens de dertig gesprekken die zij in opdracht van gezamenlijke overheden hebben gevoerd met 

bollentelers en akkerbouwers, omwonenden en organisaties. Betrokkenen hebben zich uitgesproken 

over wat hen bezighoudt, hun opvattingen bleken uitgesproken duidelijk én verschillend en een 

aantal personen en organisaties gaf aan inmiddels letterlijk te zijn uitgesproken.  

Als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is er brede zorg bij zowel telers als bij 

al dan niet georganiseerde omwonenden. Bij de één zorg over gezondheid, biodiversiteit, landschap, 

natuur, bij de ander over het voortbestaan van het eigen bedrijf en bij allen zorg over de 

verdeeldheid, als gevolg daarvan, tussen de verschillende groepen in eigen gemeenschap.  

Die zorgen waaien niet over of waaieren zelfs uit naar andere gebieden en teelten. Vanwege de 

heftigheid en de emotionele geladenheid van de discussie, vormen de meningsverschillen een 

(potentiële) splijtzwam binnen plattelandsgemeenschappen in Drenthe en Overijssel.  

Dit lossen de omwonenden en telers niet samen op. De gezamenlijke overheden zijn aan zet. 

Gevraagd wordt een helder en consistent beleid en maatregelen op het snijpunt van landbouw, 

volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Dit moet gepaard gaan met een grote aandacht voor de 

onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid en samenlevingsopbouw) op het platteland.  
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1.  Inleiding 
 

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Drenthe en Overijssel, de 

VDG en de VOG hebben gezamenlijk geconstateerd, dat met name rond de bollen/lelieteelt in 

bepaalde gebieden, het gesprek tussen telers en omwonenden om tot oplossingen te komen over 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is gestagneerd. Zij hebben opdrachtnemers gevraagd 

verkennende gesprekken te voeren, om handvatten te vinden die er toe kunnen leiden dat de 

betrokkenen weer met elkaar in gesprek komen. Dit document bevat een beknopte weergave van de 

uitkomsten van deze gesprekken.  

Opdrachtnemers hebben dertig interviews gehouden met telers, georganiseerde en niet 

georganiseerde omwonenden en vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij 

intensieve teelt in de provincies Drenthe en Overijssel. Bijlage 1 bevat een overzicht. Suggesties voor 

de te interviewen organisaties en personen zijn door zowel de natuur- en milieuorganisaties van 

beide provincies, als de afzonderlijke telers aangedragen. De opdrachtnemers hebben op basis 

daarvan een selectie gemaakt. Er hebben -op verzoek van de opdrachtgevers- geen gesprekken met 

vertegenwoordigers van overheidsorganen plaats gevonden. Van elk interview is een beknopt 

gespreksverslag voor uitsluitend intern gebruik gemaakt, dat ter controle en aanvulling aan de 

geïnterviewde is voorgelegd.  

In de gesprekken is geprobeerd te achterhalen wat er leeft rond het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en bollenteelt, de zorgen die betrokkenen daar al dan niet over hebben 

en mogelijke oplossingen. De gesprekken hebben zich met name gericht op de bollen/lelieteelt, 

vanuit de indruk dat de problematiek zich daar het sterkst manifesteert. Daarnaast is gekeken in 

hoeverre deze problemen breder in de akker- en tuinbouw spelen en hoe daar het gesprek tussen 

telers en omwonenden verloopt. Geprobeerd is een breed inzicht te krijgen in de aard van de 

problematiek, zowel in die gebieden waar de gesprekken zijn vastgelopen als in de gebieden waar 

het gesprek gaande is. Er is gezocht naar aanknopingspunten om betrokkenen (weer) met elkaar in 

gesprek te brengen en er is nagegaan welke rol zij daarbij voor zichzelf zien.  

In de nu gevoerde gesprekken zijn van beide ‘kanten’ tamelijk uitgesproken standpunten verwoord. 

Onbekend is in welke mate en omvang deze standpunten breder in de samenleving worden 

onderschreven. Het horen van een representatief deel van de bevolking vraagt om een andersoortig 

onderzoek. Alleen via een wetenschappelijk en onderzoekstechnisch verantwoorde methode kan een 

representatieve selectie uit de samenleving worden gemaakt.  

Conform de opdracht zijn de bevindingen vastgelegd in deze beknopte, concluderende rapportage. 

De onderscheiden argumenten van geïnterviewden, de voorbeelden, toelichtingen, aangedragen 

verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, zijn niet opgenomen in dit rapport. 

Deze informatie is wel beschikbaar voor het geval tot een verdiepingsslag wordt besloten.  
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2.  Uitkomsten 
 

2.1 Uiteenlopende opvattingen  
 

De opvattingen van telers en omwonenden over intensieve teelten en in het bijzonder over het risico 

van gewasbeschermingsmiddelen voor menselijke gezondheid en biodiversiteit lopen sterk uiteen. 

Dat geldt ook voor de verschillende groepen omwonenden onderling.  

 

Tegenstelling telers en omwonenden 

De mate waarin de tegenstelling tussen omwonenden en telers zich manifesteert, verschilt per 

gebied. In gebieden waar wonen, natuur, cultuurhistorie, landschap en recreatie van grotere 

betekenis zijn, lopen de tegenstellingen soms heel hoog op. Mensen overwegen te verhuizen 

vanwege de bollen/lelieteelt en doen dat soms ook daadwerkelijk. Bewoners die minder moeite 

hebben met de bollen/lelieteelt kiezen partij en de gemeenschap deelt zich op in kampen. 

 In veenkoloniale- en ontginningslandschappen met een overwegend agrarisch karakter, is onvrede 

en zorg bij omwonenden minder manifest, en hier en daar helemaal niet aanwezig. Maar in sommige 

van deze gebieden lijkt ook de bezorgdheid toe te nemen, vooral waar de agrarische samenleving 

steeds meer ‘verburgerlijkt’.  

De tegenstelling zorgt voor scheuren in de samenleving en soms is de ‘verscheurde samenleving’ al 

een feit. Omdat in deze gebieden relatief veel hoog opgeleide “nieuwkomers” wonen, die zich 

organiseren tegen de bollen/lelieteelt, wordt deze situatie ook wel als een tegenstelling tussen de 

oorspronkelijke bewoners en nieuw-ingekomenen geduid, hoewel dat feitelijk niet altijd klopt.  

 

Fundamentele verschillen 

Achter deze tegenstelling tussen groepen zitten fundamentele verschillen in opvattingen. De risico’s 

van gewasbeschermingsmiddelen voor gezondheid, biodiversiteit, grondwater en bodem worden 

verschillend beoordeeld. Dit onderscheid wordt versterkt door een verschillende interpretatie van 

beschikbare kennis uit onderzoek en het verschil in belangstelling daarvoor. En in de gemeente 

Westerveld door het wegvallen van een gesprek hierover.  

 

Gezondheid, milieu 

Omwonendenorganisaties stellen dat de wettelijke kaders en toelatingsprocedures ontoereikend zijn 

om hen en het milieu te beschermen. Ze vinden dat niet (meer) een zaak tussen teler en 

omwonende, maar een verantwoordelijkheid van de (rijks)overheid. Ze wijzen op serieuze 

gezondheidsklachten in de omgeving van bollen/lelieteelt (Parkinson, vruchtbaarheidsproblemen, 

kanker) en de uitkomsten van onder andere het RIVM blootstellingsonderzoek 1. 

Gewasbeschermingsmiddelen beperken zich niet tot de percelen van telers, maar worden ook 

 
1 Bestrijdingsmiddelen en omwonenden. Samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten RIVM 
Rapport 2019-0052 
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teruggevonden rondom en in de huizen van omwonenden en in natuurgebieden. Wettelijke regels 

worden volgens hen door sommige telers onvoldoende nageleefd en door provincie, waterschap en 

gemeente onvoldoende gehandhaafd. Ze dragen veel wetenschappelijke onderzoeken aan en 

verwijzen naar maatregelen die in het buitenland zijn genomen. 

De niet verontruste omwonenden zeggen te willen of moeten vertrouwen op de Nederlandse 

toelatingseisen en regelgeving en gaan er van uit, dat de telers zich hier aan houden. Ze zijn niet, of 

niet bijzonder bang voor hun gezondheid, al vinden ze wel dat onderzoek naar de risico’s en overleg 

over vermindering van de gewasbeschermingsmiddelen moet doorgaan. 

De telers daarentegen geven aan zorgvuldig te werken binnen wettelijke kaders, bereid te zijn tot 

overleg over afstand tot de huizen en over de tijd van spuiten. Zij missen begrip, waardering en 

erkenning voor hun vak en de betekenis daarvan voor de Nederlandse economie. 

 

Feiten  

Opvallend is de grote tegenstelling in de interpretatie van feiten. De standpunten van de ander 

worden als veronderstellingen en onwetendheid weggezet en ieder is overtuigd van het eigen gelijk. 

De opvattingen over verifieerbare vragen staan diametraal tegenover elkaar. Bijvoorbeeld vragen of 

het areaal bollen groeit, de populatie insecten afneemt, de residuen van nu of van vroeger zijn, er 

wel of niet in de bollenteelt meer middelen worden gebruikt dan in de akkerbouw en de vraag of de 

middelen slecht zijn voor gezondheid en milieu. 

 

Van wie is het platteland?  

In de gesprekken komt ook de dieper liggende vraag op: van wie is het platteland, het landschap, de 

infrastructuur? Ook hierover bestaan uiteenlopende opvattingen. Het recht om als boer baas te zijn 

op eigen grond, en binnen wettelijke kaders een bedrijf naar eigen inzichten op te bouwen en te 

ontwikkelen, staat tegenover de door verontruste omwonenden ervaren gezondheidsrisico’s, 

landschapspijn en aantasting van woongenot door landbouwverkeer en -lawaai. Laatstgenoemden 

ervaren het platteland, inclusief natuur en cultuurhistorisch landschap als een publiek bezit, waarvan 

de waarde behouden moet blijven. Zij maken zich zorgen over de intensiviteit van de land- en 

tuinbouw en het verlies aan biodiversiteit. Ze wijzen op de toegenomen insectensterfte, 

onderbouwen dat met cijfers en inschattingen van de ecologische gevolgen. Ze vinden dat de 

verduurzaming van de landbouw sneller en rigoureuzer moet worden opgepakt. Het belang van 

economie en export overheerst. Voor voedselproductie hebben ze meer begrip dan voor sierteelt.  

Telers maken zich zorgen over de mogelijkheid voor hun bedrijfsopvolgers om op een plezierige en 

fatsoenlijke manier een goede boterham te verdienen, nu de maatschappelijke waardering voor de 

agrarische sector lijkt af te nemen. Ze vragen de overheid duidelijk stelling te nemen. 

Niet verontruste omwonenden vinden dat het agrarisch gebruik, waaronder ook intensieve teelt, 

hoort bij het platteland. De autochtonen onder hen zijn vaak solidair met de agrariërs. De 

nieuwkomers binnen deze groep zijn soms kritisch ten opzichte van middelengebruik, maar vinden 

dat zij zich moeten aanpassen, omdat zij immers zelf gekozen hebben om op dit platteland te gaan 

wonen. De aanwezigheid van bollen en andere intensieve teelten in het landschap vinden zij niet 

lelijk, vaak juist wel kleurrijk. Een aantal geeft aan geen teruggang in biodiversiteit te bespeuren, dan 
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wel te twijfelen aan een causaal verband tussen biodiversiteitsverlies en 

gewasbeschermingsmiddelen. Zij hebben in overleg met de teler goede afspraken weten te maken 

over communicatie en afstand en tijd van spuiten. Maatwerk is volgens hen mogelijk. Zij verwijten 

tegenstanders van bollenteelt activistisch en intimiderend gedrag tegenover de telers, zoals het 

toegang ontzeggen aan of ongevraagd fotograferen van spuitmachines aan het werk.  

De verontruste bewoners daarentegen voelen zich juist vaak onheus behandeld door de telers 

(pestgedrag) en niet begrepen of serieus genomen door een deel van de gemeenschap. Zij komen op 

voor het algemeen belang van een gezond, mooi en leefbaar platteland, en verwachten dat dit 

belang op termijn ook door andere omwonenden zal worden erkend. 

 

Bollentelers en akkerbouw  

Telers van intensieve teelten én akkerbouwers met een gangbaar bouwplan maken zich zorgen over 

de toekomst van het eigen bedrijf. Ze vrezen dat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen gaan 

verdwijnen, omdat de producenten geen (her)registratie meer aanvragen. De vervangende middelen 

zijn in een aantal gevallen mogelijk zelfs meer milieubelastend dan de huidige.  

De markt (in het bijzonder de export) vereist de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. De sector 

vertrouwt op de toelatingsprocedure van het CTGB, die aangeeft welke middelen veilig zijn bij 

verantwoord gebruik. 

De hoge kosten van middelen maken dat er zo weinig mogelijk wordt gespoten. In de bollenteelt 

bepalen echter ook vaak de afnemers wanneer en hoe er gespoten moet worden. Daarnaast is de 

verkoper van gewasbeschermingsmiddelen ook vaak tegelijk de adviseur! 

 

Telers vinden dat de overheid onvoorspelbaar is. Wet- en regelgeving wijzigen te snel of worden te 

snel ingevoerd. Telers kunnen en durven daardoor niet doelmatig en tijdig investeren in nieuwe 

machines of methoden. 

 

Ook akkerbouwers merken een toename van discussie met omwonenden over gewasbescherming. 

Mensen zijn kritischer, mondiger en weten minder van het agrarisch bedrijf. De schaalvergroting 

vergroot de afstand tot de buurman-burger.  

Akkerbouwers vinden dat de kennis- en innovatiestructuur in ons land sterk ontwikkeld is. Dat 

betekent ook: verduurzaming, meer aandacht voor water en energie en precisielandbouw die de 

frequentie van inzet van gewasbescherming kan verlagen.  

Akkerbouwers missen waardering van burgers en overheid, en schatten in dat dat druk legt op 

bedrijfsopvolging. Ze ervaren voor voedselproductie meer waardering dan voor sierteelt. 

De concurrentie met bollentelers van elders t.a.v. percelen ruilgrond brengt binnen de eigen streek 

verzakelijking met zich mee. De Drentse/ Overijsselse gemoedelijkheid verdwijnt.  

 

Biologische teelt  

Biologische boeren/tuinders en hun brancheorganisatie Biohuis geven nadrukkelijk aan, dat drift van 

gewasbeschermingsmiddelen vanuit de gangbare bollenteelt en akkerbouw naar aangrenzende 

biologische teelten een enorm probleem kan zijn. De schade kan in de tonnen lopen, vanwege 

afkeuring van de oogst of het verlies van een keurmerk.  
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Voor gangbare telers die willen omschakelen is het risico van ontbreken van voldoende (groene) 

middelen een obstakel. De producenten van groene middelen kunnen qua toelating niet concurreren 

met de kapitaalkrachtige chemische industrie: de kosten voor registratie zijn te hoog.  
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2.2 Gebieden verschillen  
 

De aard en omvang van de tegenstellingen verschillen per gebied. De achtergronden van dit verschil 

lijken te maken te hebben met de ligging van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

kenmerken van het gebied, het karakter van betrokkenen en met de beleidsmatige-politieke 

aandacht.  

 

Convenants gemeenten 

De gemeente Hardenberg heeft via adequate regie de tegenstelling weten te overbruggen door het 

maken van een tripartite convenant met telers en omwonenden. Hierin staan afspraken over 

communicatie, werkwijze en afstanden, die bij het spuiten in acht worden genomen. Kritische 

omwonenden zien het convenant als een nuttige, tijdelijke tussenstap op weg naar een structurelere 

oplossing.  

De verhoudingen tussen telers en omwonenden zijn harmonieuzer, kennis wordt gedeeld en via 

terugkerende evaluaties worden nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het toepassen van de 

best beschikbare technieken. Dit platform draagt sterk bij aan het op een zakelijke manier uiting 

kunnen geven aan en aanpakken van de verschillende zorgen. Omdat niet iedere teler het convenant 

ondertekent en zich ook niet houdt aan afspraken, neemt rond percelen van deze teler(s) de onvrede 

en boosheid onder omwonenden duidelijk toe. De andere telers kunnen met het convenant goed uit 

de voeten, wensen vooral duidelijkheid over waar het overheidsbeleid qua ruimtelijke ordening 

(afstanden) naar toe gaat, zodat ze zich tijdig kunnen aanpassen. En ze ergeren zich aan collega’s die 

het imago van de bollenteelt aantasten. 

 

In gemeenten met een convenant van uitsluitend telers en gemeente, ontbreekt het gesprek met de 

omwonenden. De preventieve werking voor het onderling begrip valt daar weg.  

 

Westerveld 

In de gemeente Westerveld lijkt/is in een aantal dorpen geen basis meer voor het maken van 

afspraken tussen de partijen. Telers voelen zich geïntimideerd. Verontruste omwonenden voelen zich 

geschoffeerd en onbegrepen door gemeente, telers en medebewoners. Niet georganiseerde 

bewoners zijn bezorgd over hun gepolariseerde gemeenschap. Een gesprek over de inhoud (afstand, 

middelengebruik) zal hier de komende tijd waarschijnlijk niet mogelijk en vruchtbaar zijn. Men vindt 

dat de Tweede Kamer en het Kabinet aan zet zijn. En bij meningsverschillen met provincie en 

gemeente volgen sommige omwonendenorganisaties het juridische spoor. 

Ten aanzien van de dorpsgemeenschap lijkt/is terugkeer naar normale omgangsvormen (zonder 

intimidatie en polarisatie) en het helen van de verscheurde gemeenschap, nu het hoogst haalbare. 

Dit vereist een zorgvuldig en afgewogen proces, waar de gemeente een rol in heeft te vervullen. Is 

een situatie van “agree to disagree” mogelijk? 
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2.3 Inbreng vanuit sectoren en brancheorganisaties 
 

Land- en tuinbouw branche organisaties 

LTO Noord , de Vakgroep Akkerbouw en de KAVB (Koninklijke Algemene Vereeniging 

Bloembollencultuur onderkennen de noodzaak om de milieulast voortdurend terug te (blijven) 

dringen. Het Deltaplan Biodiversiteit en de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit worden genoemd 

als instrumenten. Bedrijfsplannen voor duurzame akkerbouw kunnen veranderingen bewerkstelligen. 

Maar het invoeren en toepassen van nieuwe middelen, technieken en werkwijzen vraagt tijd en 

vertrouwen van maatschappij en politiek. De brancheorganisaties betreuren dat de politiek niet 

vierkant achter haar eigen wettelijke regelingen en landbouwers gaat staan.  

LTO en KAVB hebben beide te maken met koplopers, peloton en voorhoede. Hoe bevorder je 

vernieuwing, zonder de leden die peloton en achterhoede vormen, kwijt te raken?  

Beiden onderkennen in de breedte het gebrek aan waardering en begrip vanuit de samenleving voor 

de agrarische sector als een probleem. Ze willen een duidelijk, helder en consistent overheidsbeleid.  

De KAVB stimuleert haar leden om verduurzaming, openheid en adequate communicatie richting 

maatschappij en omwonenden serieus te nemen. Meer nog dan voor de overige land- en tuinbouw is 

communicatie met de omgeving een absolute dagelijkse noodzaak. 

  

Agrifirm, als leverancier van veevoeder en gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk bij te 

dragen aan verduurzaming van de landbouw, door middel van kennis en advies, gericht op onder 

andere kringlooplandbouw. Het bedrijf gaat zich dan ook meer richten op biologische 

gewasbeschermingsmiddelen.  

HLB research and consultancy agriculture (HLB) geeft aan, dat er onder maatschappelijke druk al veel 

vermindering van middelengebruik heeft plaatsgevonden. Aan een project gericht op reductie van 

75% middelengebruik in de bollenteelt deed meer dan 90% van de telers in Drenthe en Overijssel 

mee. Voor fungiciden en insecticiden is dat geslaagd. Natte grondontsmetting is verboden en heeft in 

tagetes (afrikaantjes) een goed alternatief gevonden. Een deel van de controverse tussen telers en 

omwonenden heeft volgens het HLB betrekking op het verleden. Een ander deel op de actuele inzet 

van de landbouw om te verduurzamen. Er is nog veel winst te boeken.  

 

Natuur en milieuorganisaties 

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel zijn bij het dossier betrokken 

via incidentele ondersteuning van lokale groepen en bij bestemmingsplanprocedures, maar spreken 

niet namens hen. Soms nemen verontruste bewoners contact met hen op. NMFD en NMO zijn bereid 

een rol te spelen in toekomstige processen rond de bollenteelt, als de andere organisaties dat 

zouden willen en de provincie hen daartoe in staat stelt. Zij zetten zich beleidsmatig in voor de 

ontwikkeling van een duurzame landbouw.  

 

Drinkwaterbedrijven 

De in Drenthe en Overijssel actieve waterleidingbedrijven maken zich zorgen over de middelen die in 

de bodem onderweg zijn naar de winputten. Er worden (residuen van) middelen, die overigens niet 

direct te herleiden zijn tot bepaalde teelten, aangetroffen in kwetsbare winningen. De vraag is in 
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hoeverre afbraak, opname, menging en verdunning voldoende zullen optreden om in de toekomst 

binnen de drinkwaternorm van minder dan 0.1 microgram/l te blijven.  

In het kader van convenanten is Vitens bezig met inliggende telers bovenwettelijke afspraken te 

maken om schadelijke middelen te weren uit de grondwaterbeschermingsgebieden. Zo kunnen 

bepaalde, voor drinkwaterwinning risicovolle stoffen uitgesloten worden. 
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3.  Hoe verder volgens de betrokkenen 
 

Het waait niet over  

Partijen delen het standpunt dat de discussie over gewasbescherming en intensieve teelten niet 

overgaat en mogelijk zal overwaaien naar andere gebieden en andere teelten.  

 

Burgers en telers lossen dit samen niet op: de overheid aan zet 

Geïnterviewden zijn ook van mening dat niet aan bewoners en telers gevraagd kan worden deze 

controverse onderling op te lossen door (weer) in gesprek te gaan en te onderhandelen over de 

inhoud. Gesprekspartners zien een doorslaggevende rol voor de gezamenlijke overheden. Allen 

vinden dat de overheid duidelijkheid en helderheid dient te scheppen, de zorgen en problemen moet 

erkennen en in moet grijpen. Dit is tot nu toe te weinig gedaan.  

 

Handvatten voor de overheid  

Korte termijn 

De oproep is om op korte termijn te laten zien dat er beweging is: 

• Maak een stappenplan met duidelijke doelen en termijnen. Als de landbouw in 2030 duurzaam 

moet zijn, ook wat betreft middelengebruik, moet je nú beginnen. Sta borg voor een consistent 

beleid.  

• Schep tijdig duidelijkheid voor telers in verband met hun toekomstige investeringen  

• Wees initiatiefnemer, regisseur en facilitator van een landelijk én een regionaal proces van joint 

fact finding ten aanzien van vraagstukken die telers en/of omwonenden aandragen.  

Structurele aanpak 

Er zijn veel suggesties gedaan die bij kunnen dragen aan de reductie van het gebruik en de ervaren 

overlast van gewasbeschermingsmiddelen:  

• Aanpassing van het toelatingssysteem van middelen. Meer ‘groene middelen’, betere middelen 

met minder milieubelasting, een meer systeemgerichte toetsing, jaarrond en gericht op het hele 

bedrijf en de omgeving.  

• Inzetten op duurzame landbouw met aandacht voor gezond bodemleven en kringlooplandbouw. 

Omwonenden spreken vooral ook van natuurinclusieve landbouw en biologische landbouw. En 

ze hebben haast! Telers vragen tijd en vertrouwen om naar een werkelijk duurzame landbouw 

toe te groeien, gebruikmakend van kennisontwikkeling, investeringen, nieuwe (resistente) 

gewassen en van de best beschikbare technieken.  

• Toepassen van het systeem uit de gezondheidszorg (splitsing dokter en apotheek) op 

gewasbeschermingsmiddelen. Splitsing van advisering en verkoop om ongezonde financiële 

prikkels en mechanismen te voorkomen. 

• Inzetten op onderzoek, kennisontwikkeling, veredeling, nieuwe technieken, andere gewassen, 

bodemverbetering. 
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• Benutten regelgeving: Omgevingswet, Omgevingsvisie, regels water en natuur (N2000, wet NB), 

landelijke kaders plus regionaal/ lokaal maatwerk. 

• Geschikt maken ruimtelijke ordeningsinstrumentarium om de volksgezondheid, leefbaarheid en 

biodiversiteit veilig te stellen.  

o Maak zonering mogelijk en het aanwijzen van robuuste spuitvrije zones. Wees duidelijk 

en consistent in de toepassing daarvan, zodat de kaders voor investeringen door telers 

helder zijn.  

o Maak planologisch onderscheid tussen gewoon agrarisch gebruik en intensieve teelten.  

• Ontwikkelen van goede informatie, communicatie aanpak, meldpunten en convenanten. 

Voorkom structurele noodverbanden, zoals convenanten met alleen een deel van de 

betrokkenen.   

• Beschikbaar stellen van voldoende geld voor stimuleringsbeleid en voor eventuele saneringen 

van onoplosbare schrijnende of ongewenste situaties via uitkoop en/of compensatie. Te denken 

valt aan gebiedsfonds of een (delta)-fonds Intensieve Teelten, mogelijk in samenhang met reeds 

bestaande fondsen rondom biodiversiteit.   

• Stimuleren van afzet biologische en duurzame producten, en als overheid zélf afnemen. Telers en 

omwonenden wijzen op het probleem van de afzet in de markt. Een rendabele afname van 

duurzaam geteelde producten staat nog in de kinderschoenen. De overheden en vooral de 

consumenten hebben de sleutel in handen.  

Uit bovenstaande blijkt dat van de verschillende overheidslagen inzet wordt gevraagd. De oproep is 

om de samenleving duidelijk te maken waar welke overheid voor staat. In het schema hieronder zijn 

de aangedragen suggesties weergegeven. 

 

 
Rijk 

• Aanpassen landelijke wet- en regelgeving. 

• Inzetten van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium voor spuitvrije zones: 

afstand afhankelijk van de nabijheid van woningen, natuurgebieden en biologische 

bedrijven. 

• Aanpassen toelatingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen. Rekening houden 

met cumulatie en kwetsbare groepen, systeemgericht, jaarronde toetsing, meer 

groene middelen, meer biologische middelen. 

Provincie 

• Adequaat beleid in omgevingsvisie, waaronder Passende Beoordeling rond Natura 

2000-gebieden, regels voor intensieve teelten t.a.v. bodem en grondwater. 

• Stimuleringsbeleid (bedrijfsplannen intensieve teelt) in kader van o.a. de 

Regiodeal. 

Waterschap 

• Kaders en consciëntieuze handhaving waterbeleid, AMVB Open Teelt. 

Gemeente 

• Regie en faciliteren van dialoog tussen telers en omwonenden. 

• Ruimtelijk ordenen van intensieve teelt binnen de gemeente, handhaven, 

meldpunt in stand houden. 

• Komen tot/vernieuwen van convenanten. Ook de waterbedrijven kunnen hierin 

partij zijn. 
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Wat kunnen telers en omwonenden?  

Aangegeven wordt dat telers zich naar alle direct omwonenden toe moeten blijven inzetten voor 

actieve communicatie: persoonlijk contact met (nieuwe) buren, communicatie per app, website, 

telefonische bereikbaarheid. Daarnaast is informatie en openheid naar de totale omgeving van 

belang, bijvoorbeeld door open dagen en het ontvangen van groepen. 

Veel geïnterviewden bepleiten het behouden en (waar nodig) herwinnen van een situatie, waarin er 

wederzijdse erkenning is van elkaars oprechte intenties. Begrip hebben voor de standpunten, positie 

en zorgen van ‘de ander’. Weten wat de ander als intimiderend ervaart, en dat nalaten. Je samen 

verantwoordelijk voelen voor normale omgangsvormen en een harmonieuze sfeer in de 

samenleving.  

Waar het gezien de verhoudingen (nog) mogelijk is om het met elkaar over de inhoud te hebben, 

bepleit men te streven naar een zakelijke discussie: “agree to disagree”. Het zou vervolgens zinvol 

kunnen zijn een proces op te starten van samen zoeken naar de feiten (joint fact finding) en deze 

feiten dan ook te accepteren. Het OBO-proces wordt als een goed voorbeeld van samen 

onderzoeken genoemd.  

Het normaliseren van de omgangsvormen en het verzakelijken van het gesprek vergt ondersteuning 

van buitenaf. Deze steun moet georganiseerd worden door de overheid, waarbij met name naar de 

gemeente als kenner van het eigen gebied en de eigen inwoners, wordt gekeken.  
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Bijlage 1 Overzicht geïnterviewden 
 

Akkerbouwers in Overijssel en Drenthe (4) 

Bio tuinders (3)  

Biohuis 

Bollen/lelietelers in Overijssel en Drenthe (8)  

HLB research and consultancy agriculture (HLB)  

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) 

LTO 

Meten=Weten  

Milieudefensie Westerveld  

Omwonenden (11 georganiseerden en 11 niet georganiseerden)  

Royal agrifirm group  

Stichting Bollenboos 

Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o.   

Vitens  

WMD 

 

 



Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

MetenWeten Westerveld

Reactie Meten=Weten op brief minister Schouten over spuitvrije zones 
dinsdag 8 oktober 2019 16:28:39
REACTIE op brief Schouten over spuitvrije zones.docx

Geachte leden van het Drentse parlement,

Op 7 oktober 2019 zond minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer met als titel
‘Uitvoering enkele moties en toezeggingen gewasbescherming’.
(zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?
id=2019Z19033&did=2019D39653)  Graag willen we u in kennis stellen van de reactie van het
burgerinitiatief de vereniging Meten=Weten (M=W) uit Westerveld. 

Vriendelijke groet,

Alok van Loon
secretaris Meten=Weten

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19033&did=2019D39653
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19033&did=2019D39653
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Aan de leden van het Drents Parlement





Datum: 8 oktober 2019

Betreft : Kamerbrief van 7 oktober 2019 van minister Schouten





Geachte dames en heren,



Op 7 oktober 2019 zond minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer met als titel ‘Uitvoering enkele moties en toezeggingen gewasbescherming’. Graag willen we u in kennis stellen van de reactie van het burgerinitiatief de vereniging Meten=Weten (M=W) uit Westerveld. 



Samenvatting

De brief wordt door ons vooral als ontwijkend ervaren. De brief behandelt alleen de vermeende onmogelijkheid voor het instellen van generieke spuitvrije zones. De minister dringt aan op ‘in gesprek gaan’, negeert dat telers en omwonenden in Westerveld al meer dan 15 jaar trachten in gesprek te komen en dat dit geen uitzicht biedt op oplossingen. 

De minister schetst conclusies uit het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) van de het RIVM die volkomen misplaatst zijn. De minister doet voorkomen dat de bij dit onderzoek uitgevoerde metingen effectmetingen zijn met een vorm van algemene geldigheid. Meten=Weten is van mening dat de Kamer wordt misleid. Het OBO was een methodisch verspreidingsonderzoek waarin bestrijdingsmiddelen terughoudend werden toegepast en de gemeten concentraties geen andere betekenis hebben dan passend in de opzet van het onderzoek.  

De brief lijkt intern strijdig. Enerzijds straalt de minister vertrouwen uit in de Ctgb, anderzijds geeft de minister aan dat het Ctgb geen mix van stoffen kan beoordelen. 



Met elkaar in gesprek ……

Opmerkingen dat bewoners en telers met elkaar in gesprek moeten komen, vallen bij M=W volkomen verkeerd en worden afgewezen. Dit is al 15 jaar geprobeerd en heeft niets opgeleverd. M=W draagt reeds kennis van het resultaat van de door de minister geduide verkenningen. Hieruit blijkt onder andere dat de situatie in Westerveld met een combinatie van verspreide bewoning en sterk groeiende intensieve teelten niet is te vergelijken met de situaties op andere plaatsen. De vergelijkingen gaan mank en mogen niet worden gebruikt om de situaties in Westerveld te bagatelliseren. 

Boeren en burgers worden weer de arena ingestuurd, zonder eerlijke spelregels! Wij mogen het uitvechten. Dat zet de onderlinge verhoudingen in onze gemeenschap op scherp. 

M=W richt zich niet tot de telers, maar tot de overheid die heeft verzuimd omwonenden te beschermen.

 

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

De minister heeft in principe gelijk met de opmerkingen dat er wetenschappelijke onderbouwing moet zijn van effecten voor de omwonenden en de benodigde afstanden. 

De minister heeft ook gelijk met haar opmerking dat het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) deze onderbouwing niet geeft. Logisch, want het onderzoek was hierop niet gericht. Het onderzoek was gericht op het onderkennen van de manieren waarop de verspreiding van bestrijdingsmiddelen plaatsvindt. Het onderzoek is goeddeels uitgevoerd met minder intensieve teelten, heeft zich beperkt tot een beperkt aantal stoffen en is uitgevoerd onder relatief gunstige omstandigheden waardoor drift geen enkele rol heeft gespeeld. Met drift zou het effect 10 tot 100 keer groter zijn geweest (= antwoord van de RIVM-onderzoeker op de vraag van een teler die wees op de goede werking van drift-reducerende doppen). 

Zelfs zonder drift worden effecten tot op vele honderden meters gemeten. En nog steeds denkt de minister dat dit kan worden tegengehouden met het anders inrichten van een akkerrand.

De minister negeert het feit dat de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen door o.a. verdamping of door verwaaiing van gecontamineerde aarde plaatsvindt en alleen te voorkomen is door geen middelen toe te laten die gevoelig zijn voor verdamping zoals chloorprofam of pendimethalin. 



Dat bij dit verspreidingsonderzoek geen hoge concentraties zijn aangetroffen is derhalve logisch. Dit gegeven mag niet worden gebruikt om het bestaan van hoge concentraties te ontkennen.  

De drie stellingen van de minister dat a) het OBO aangeeft dat de concentraties niet tot onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid leiden, b) dat het OBO aangeeft dat geen grenswaarden zijn overschreden en c) dat in de huidige toelatingsmethodiek de blootstelling niet wordt onderschat, wordt door ons gezien als een misleiding van de Kamer. 



Kans op gezondheidsrisico ? 

De minister tracht vertrouwen uit te stralen in het Ctgb. Dat vertrouwen hebben wij verloren. 

Onder het kopje Cumulatie geeft de minister feitelijk aan dat het Ctgb momenteel geen richtsnoer heeft om cumulatieve effecten te beoordelen. De brief lijkt daardoor intern strijdig.  



De stelling dat in de huidige toelatingsmethodiek de blootstelling niet wordt onderschat, is beslist onjuist. Uit het OBO is gebleken dat de blootstelling op grotere afstanden plaatsvindt dan werd gedacht, gedurende veel langere tijd plaatsvindt dan alleen tijdens het spuiten en dat de verspreiding van de middelen op meer wijzen plaatsvindt dan dat het Ctgb in de modellen meeneemt. Terwijl drift geen rol heeft gespeeld! Maar over risico’s voor de gezondheid kan niets worden gesteld; dit was geen onderwerp van onderzoek.



Het OBO onderzoek heeft aangetoond dat omwonenden, dus ook zwangeren, ongeboren- en zeer jonge kinderen aan een breed palet aan stoffen zijn blootgesteld. Deze aspecten vormen geen onderdeel van de Ctgb-toetsing. Het RIVM heeft ook aangegeven dat er onderzoek gedaan moet worden naar de gezondheidseffecten van de blootstelling op kwetsbare groepen. 

Zowel het Ctgb als ook het Ministerie gaan voorbij aan het feit dat de chronische effecten van pesticiden op kwetsbare groepen onvoldoende bekend zijn en negeren het feit dat bij de toelating van pesticiden de overheid het voorzorgprincipe moet handhaven.



Het Ctgb heeft in het verleden vele actieve stoffen als bestrijdingsmiddel toegelaten die na 10 of 20 jaren toepassing schadelijk voor mens en natuur blijken te zijn. Bijvoorbeeld imidacloprid, verschillende organo fosfaten.



Gezondheidsrisico’s door directe blootstelling zijn er mogelijk wel. De huidige normen gelden voor residuen in voedselgewassen. Die passeren eerst de maag en de enzymen in de dunne darm. Bestrijdingsmiddelen die gedurende meerdere dagen na het spuiten verdampen en worden ingeademd of via de huid opgenomen, komen direct in de bloedbaan. 



Spuitvrije zones

In de eerste alinea op pagina 3 van de brief geeft de minister aan dat de landsadvocaat in 2015 vond dat moest worden gewacht met algemene regels totdat het blootstellingsonderzoek zou zijn uitgevoerd. De landsadvocaat gaf destijds ook aan dat een verplichte teeltvrije zone pas kan worden ingevoerd als is aangetoond dat andere, minder vergaande maatregelen, geen of onvoldoende effect hebben om omwonenden te beschermen.

Dit wordt door M=W als een ontoelaatbaar uitstel beschouwd. 

Bij ons weten vindt er geen blootstellingsonderzoek in de praktijk plaats, mèt drift en zonder medeweten van de teler. Het zou de minister sieren wanneer ze met spoed een blootstellingsonderzoek van omwonenden zou laten plaatsvinden in Westerveld op plaatsen die door ons als kritisch worden beschouwd. Dan zou M=W kunnen ophouden met zelf te meten.

In Westerveld is of wordt geen enkele maatregel ingevoerd om omwonenden te beschermen. De opmerkingen van de minister dat we moeten wachten op de resultaten van onderzoek dat niet wordt uitgevoerd, ervaren wij als een klap in het gezicht.  

Een jaar wachten op weer een advies van de Gezondheidsraad lost ook niets op. Het teeltseizoen 2020 is dan in volle gang. Nog een jaar zonder maatregelen.



Insecten

De minister geeft aan dat er geen richtsnoer is voor de beoordeling van effecten op insecten. Wij plaatsen deze opmerking in het kader van Natura 2000 en nemen er goede notie van. 



Onze indruk is dat de minister met insecten slechts bedoelt de bijensoorten uit de bijenrichtsnoer. De bijenrichtsnoer heeft alleen betrekking op economisch relevante insecten. Honingbijen vanuit een intensieve veehouderij en ‘wilde’ bijen als bestuivers. Natuurlijk is het een zekere vooruitgang, maar we kunnen de rest van de insecten niet vergiftigen omdat ze geen directe economische winst geven.



Rest ons nog te zeggen dat M=W afgelopen jaar veel monsters heeft genomen en wij binnenkort de nieuwe meetresultaten zullen publiceren.



Met vriendelijke groet,



Namens Meten=Weten 



Henk Baptist 

Martje Verf

Alok van Loon
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Aan de leden van het Drents Parlement 

Datum: 8 oktober 2019 
Betreft : Kamerbrief van 7 oktober 2019 van minister Schouten 

Geachte dames en heren, 

Op 7 oktober 2019 zond minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer met als titel ‘Uitvoering 
enkele moties en toezeggingen gewasbescherming’. Graag willen we u in kennis stellen van de 
reactie van het burgerinitiatief de vereniging Meten=Weten (M=W) uit Westerveld.  

Samenvatting 
De brief wordt door ons vooral als ontwijkend ervaren. De brief behandelt alleen de vermeende 
onmogelijkheid voor het instellen van generieke spuitvrije zones. De minister dringt aan op ‘in 
gesprek gaan’, negeert dat telers en omwonenden in Westerveld al meer dan 15 jaar trachten in 
gesprek te komen en dat dit geen uitzicht biedt op oplossingen.  
De minister schetst conclusies uit het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) van 
de het RIVM die volkomen misplaatst zijn. De minister doet voorkomen dat de bij dit onderzoek 
uitgevoerde metingen effectmetingen zijn met een vorm van algemene geldigheid. Meten=Weten is 
van mening dat de Kamer wordt misleid. Het OBO was een methodisch verspreidingsonderzoek 
waarin bestrijdingsmiddelen terughoudend werden toegepast en de gemeten concentraties geen 
andere betekenis hebben dan passend in de opzet van het onderzoek.   
De brief lijkt intern strijdig. Enerzijds straalt de minister vertrouwen uit in de Ctgb, anderzijds geeft 
de minister aan dat het Ctgb geen mix van stoffen kan beoordelen.  

Met elkaar in gesprek …… 
Opmerkingen dat bewoners en telers met elkaar in gesprek moeten komen, vallen bij M=W 
volkomen verkeerd en worden afgewezen. Dit is al 15 jaar geprobeerd en heeft niets opgeleverd. 
M=W draagt reeds kennis van het resultaat van de door de minister geduide verkenningen. Hieruit 
blijkt onder andere dat de situatie in Westerveld met een combinatie van verspreide bewoning en 
sterk groeiende intensieve teelten niet is te vergelijken met de situaties op andere plaatsen. De 
vergelijkingen gaan mank en mogen niet worden gebruikt om de situaties in Westerveld te 
bagatelliseren.  
Boeren en burgers worden weer de arena ingestuurd, zonder eerlijke spelregels! Wij mogen het 
uitvechten. Dat zet de onderlinge verhoudingen in onze gemeenschap op scherp.  
M=W richt zich niet tot de telers, maar tot de overheid die heeft verzuimd omwonenden te 
beschermen. 

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 
De minister heeft in principe gelijk met de opmerkingen dat er wetenschappelijke onderbouwing 
moet zijn van effecten voor de omwonenden en de benodigde afstanden.  
De minister heeft ook gelijk met haar opmerking dat het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en 
Omwonenden (OBO) deze onderbouwing niet geeft. Logisch, want het onderzoek was hierop niet 
gericht. Het onderzoek was gericht op het onderkennen van de manieren waarop de verspreiding 
van bestrijdingsmiddelen plaatsvindt. Het onderzoek is goeddeels uitgevoerd met minder intensieve 
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teelten, heeft zich beperkt tot een beperkt aantal stoffen en is uitgevoerd onder relatief gunstige 
omstandigheden waardoor drift geen enkele rol heeft gespeeld. Met drift zou het effect 10 tot 100 
keer groter zijn geweest (= antwoord van de RIVM-onderzoeker op de vraag van een teler die wees 
op de goede werking van drift-reducerende doppen).  
Zelfs zonder drift worden effecten tot op vele honderden meters gemeten. En nog steeds denkt de 
minister dat dit kan worden tegengehouden met het anders inrichten van een akkerrand. 
De minister negeert het feit dat de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen door o.a. 
verdamping of door verwaaiing van gecontamineerde aarde plaatsvindt en alleen te voorkomen is 
door geen middelen toe te laten die gevoelig zijn voor verdamping zoals chloorprofam of 
pendimethalin.  
 
Dat bij dit verspreidingsonderzoek geen hoge concentraties zijn aangetroffen is derhalve logisch. Dit 
gegeven mag niet worden gebruikt om het bestaan van hoge concentraties te ontkennen.   
De drie stellingen van de minister dat a) het OBO aangeeft dat de concentraties niet tot 
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid leiden, b) dat het OBO aangeeft dat geen grenswaarden 
zijn overschreden en c) dat in de huidige toelatingsmethodiek de blootstelling niet wordt onderschat, 
wordt door ons gezien als een misleiding van de Kamer.  
 
Kans op gezondheidsrisico ?  
De minister tracht vertrouwen uit te stralen in het Ctgb. Dat vertrouwen hebben wij verloren.  
Onder het kopje Cumulatie geeft de minister feitelijk aan dat het Ctgb momenteel geen richtsnoer 
heeft om cumulatieve effecten te beoordelen. De brief lijkt daardoor intern strijdig.   
 
De stelling dat in de huidige toelatingsmethodiek de blootstelling niet wordt onderschat, is beslist 
onjuist. Uit het OBO is gebleken dat de blootstelling op grotere afstanden plaatsvindt dan werd 
gedacht, gedurende veel langere tijd plaatsvindt dan alleen tijdens het spuiten en dat de verspreiding 
van de middelen op meer wijzen plaatsvindt dan dat het Ctgb in de modellen meeneemt. Terwijl drift 
geen rol heeft gespeeld! Maar over risico’s voor de gezondheid kan niets worden gesteld; dit was 
geen onderwerp van onderzoek. 
 
Het OBO onderzoek heeft aangetoond dat omwonenden, dus ook zwangeren, ongeboren- en zeer 
jonge kinderen aan een breed palet aan stoffen zijn blootgesteld. Deze aspecten vormen geen 
onderdeel van de Ctgb-toetsing. Het RIVM heeft ook aangegeven dat er onderzoek gedaan moet 
worden naar de gezondheidseffecten van de blootstelling op kwetsbare groepen.  
Zowel het Ctgb als ook het Ministerie gaan voorbij aan het feit dat de chronische effecten van 
pesticiden op kwetsbare groepen onvoldoende bekend zijn en negeren het feit dat bij de toelating 
van pesticiden de overheid het voorzorgprincipe moet handhaven. 
 
Het Ctgb heeft in het verleden vele actieve stoffen als bestrijdingsmiddel toegelaten die na 10 of 20 
jaren toepassing schadelijk voor mens en natuur blijken te zijn. Bijvoorbeeld imidacloprid, 
verschillende organo fosfaten. 
 
Gezondheidsrisico’s door directe blootstelling zijn er mogelijk wel. De huidige normen gelden voor 
residuen in voedselgewassen. Die passeren eerst de maag en de enzymen in de dunne darm. 
Bestrijdingsmiddelen die gedurende meerdere dagen na het spuiten verdampen en worden 
ingeademd of via de huid opgenomen, komen direct in de bloedbaan.  
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Spuitvrije zones 
In de eerste alinea op pagina 3 van de brief geeft de minister aan dat de landsadvocaat in 2015 vond 
dat moest worden gewacht met algemene regels totdat het blootstellingsonderzoek zou zijn 
uitgevoerd. De landsadvocaat gaf destijds ook aan dat een verplichte teeltvrije zone pas kan worden 
ingevoerd als is aangetoond dat andere, minder vergaande maatregelen, geen of onvoldoende effect 
hebben om omwonenden te beschermen. 
Dit wordt door M=W als een ontoelaatbaar uitstel beschouwd.  
Bij ons weten vindt er geen blootstellingsonderzoek in de praktijk plaats, mèt drift en zonder 
medeweten van de teler. Het zou de minister sieren wanneer ze met spoed een 
blootstellingsonderzoek van omwonenden zou laten plaatsvinden in Westerveld op plaatsen die door 
ons als kritisch worden beschouwd. Dan zou M=W kunnen ophouden met zelf te meten. 
In Westerveld is of wordt geen enkele maatregel ingevoerd om omwonenden te beschermen. De 
opmerkingen van de minister dat we moeten wachten op de resultaten van onderzoek dat niet wordt 
uitgevoerd, ervaren wij als een klap in het gezicht.   
Een jaar wachten op weer een advies van de Gezondheidsraad lost ook niets op. Het teeltseizoen 
2020 is dan in volle gang. Nog een jaar zonder maatregelen. 
 
Insecten 
De minister geeft aan dat er geen richtsnoer is voor de beoordeling van effecten op insecten. Wij 
plaatsen deze opmerking in het kader van Natura 2000 en nemen er goede notie van.  
 
Onze indruk is dat de minister met insecten slechts bedoelt de bijensoorten uit de bijenrichtsnoer. 
De bijenrichtsnoer heeft alleen betrekking op economisch relevante insecten. Honingbijen vanuit een 
intensieve veehouderij en ‘wilde’ bijen als bestuivers. Natuurlijk is het een zekere vooruitgang, maar 
we kunnen de rest van de insecten niet vergiftigen omdat ze geen directe economische winst geven. 
 
Rest ons nog te zeggen dat M=W afgelopen jaar veel monsters heeft genomen en wij binnenkort de 
nieuwe meetresultaten zullen publiceren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Meten=Weten  
 
Henk Baptist  
Martje Verf 
Alok van Loon 
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Nr. 484  BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2019 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij 
verzocht om uiterlijk 1 oktober a.s. in te gaan op de uitvoering van enkele 
moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij 
woningen (Kamerstuk 27 858, nrs. 464, 470 en 474). Hierbij geef ik 
invulling aan dit verzoek. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om uw 
Kamer ook te informeren over enkele toezeggingen over omwonenden en 
cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer 

Omwonenden 

Met de moties Ouwehand en anderen (Kamerstuk 27 858, nr. 464), 
Moorlag en anderen (Kamerstuk 27 858, nr. 470) en Futselaar (Kamerstuk 
27 858, nr. 474) heeft uw Kamer verzocht om spuitvrije zones in te stellen 
zodat op landbouwgronden grenzend aan woningen of aan de leefom-
geving van omwonenden, zoals speelplekken voor kinderen, geen 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. In het VAO 
gewasbeschermingsmiddelen d.d. 3 juli 2019 heb ik toegezegd uw Kamer 
te informeren over de bevoegdheden die het Rijk heeft bij het instellen 
van afstandsnormen (Handelingen II 2018/19, nr. 101, item 7). Verder heb 
ik in het AO gewasbeschermingsmiddelen d.d. 6 juni 2019 toegezegd uw 
Kamer te informeren over de gesprekken die mijn ministerie in de zomer 
zal voeren met omwonenden, boeren, telers en gemeenten over werkbare 
afspraken over blootstelling. (Kamerstuk 27 858, nr. 481). 

Ik begrijp heel goed de zorgen die leven bij omwonenden over hun 
gezondheid. Ik vind dan ook dat we de blootstelling aan gewasbescher-
mingsmiddelen zoveel mogelijk moeten minimaliseren. Met de Toekomst-
visie gewasbescherming 2030 wil ik bereiken dat het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen, conform 
de principes van geïntegreerde gewasbescherming, en dat voor zover nog 
gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, dit laagrisico middelen zijn en de 
middelen nagenoeg zonder emissies naar het milieu worden toegepast. 
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Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gaan we uit van een 
Europees geharmoniseerde wetenschappelijke benadering waarmee 
risico’s door het Ctgb worden geanalyseerd en getoetst voordat een 
gewasbeschermingsmiddel wordt toegelaten. Bij de toelating kunnen zo 
nodig eisen worden gesteld aan spuit- of teeltvrije zones. Ook kan zo 
nodig op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden 
ingegrepen in een toelating. 

Maar naast deze wetenschappelijke benadering, moeten we ook zien te 
bereiken dat omwonenden en telers met elkaar in gesprek komen om tot 
bevredigende afspraken te komen. Op sommige plaatsen gaat dat goed 
en op andere plaatsen valt hier nog een wereld te winnen. In juli en 
augustus zijn gesprekken gevoerd met direct betrokken personen en 
organisaties met als oogmerk te achterhalen wat er leeft rond het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden van land- en 
tuinbouwpercelen en telers van die gewassen. Daarnaast zijn deze 
gesprekken bedoeld om te onderzoeken of en zo ja welke aanknopings-
punten er zijn die tot oplossingen kunnen leiden. Een goed contact tussen 
beide partijen en afspraken over praktische maatregelen kunnen al een 
groot verschil maken. Het heeft mijn voorkeur dat op lokaal niveau 
oplossingen gevonden worden. In constructief overleg met de provincies 
Drenthe en Overijssel en de Vereniging Drentse Gemeenten heb ik 
daarom opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om deze 
gesprekken te begeleiden. Ik verwacht dat de bevindingen medio oktober 
beschikbaar komen en zal uw Kamer daarover vervolgens informeren. 

Als oplossingsrichting zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan 
initiatieven om telers te stimuleren perceel(akker)randen anders in te 
richten en/of zoveel mogelijk te vrijwaren van bespuitingen met gewasbe-
schermingsmiddelen, of aan versnelde implementatie van technieken om 
emissies bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te vermin-
deren. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie 
Gewasbescherming 2030 wordt besproken om dit met gebiedsgerichte 
pilots te ondersteunen. Ik zie kansen om dit bijvoorbeeld in Drenthe vorm 
te geven en betrek dit bij de gesprekken die ik met de provincie voer over 
de opvolging van het bovengenoemde rapport van het adviesbureau. 
Langs deze lijn verwacht ik goed invulling te kunnen geven aan de 
strekking van de moties. 

Ik hecht extra aan het concretiseren van gebiedsgerichte pilots om te 
komen tot concrete maatwerkoplossingen op lokaal niveau, omdat mij uit 
een juridische verkenning is gebleken dat het ten algemene instellen van 
spuitvrije zones moeilijk te realiseren is. Om in landelijke regelgeving 
spuit- of teeltvrije zones of andere gebruiksbeperkingen in te kunnen 
stellen, moeten namelijk de effecten voor de omwonenden en de 
benodigde afstand tot de bewoning of andere maatregelen worden 
onderbouwd met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het 
blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden 
biedt deze onderbouwing echter niet. Dit onderzoek bevestigt dat er 
sprake is van meetbare concentraties van meerdere stoffen in de lucht, in 
huisstof en in urine, maar geeft ook aan dat deze concentraties niet tot 
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid leiden. Het onderzoek stelt 
voorts dat geen grenswaarden zijn overschreden en dat in de huidige 
toelatingsmethodiek de blootstelling ook niet wordt onderschat. 

Het kabinet heeft in 2015 juridisch advies gevraagd over het instellen van 
teeltvrije zones aan de landsadvocaat. De landsadvocaat heeft de 
mogelijkheden onderzocht om een teeltvrije zone te verplichten op grond 
Richtlijn 2009/128/EG (artikel 12), het voorzorgsbeginsel en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 193 VWEU) 
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(Kamerstuk 27 858, nr. 311). De landsadvocaat concludeerde dat het niet 
mogelijk was om teeltvrije zones in te voeren en adviseerde om met 
algemene regels te wachten tot het blootstellingonderzoek zou zijn 
uitgevoerd. Ook concludeerde de landsadvocaat dat een verplichte 
teeltvrije zone pas ingevoerd kan worden als aangetoond is dat eventuele 
andere, minder vergaande maatregelen, geen of onvoldoende effect 
hebben om omwonenden te beschermen. 

De Gezondheidsraad is gevraagd te adviseren in hoeverre blootstelling 
van omwonenden leidt tot gezondheidsrisico’s, de huidige toelatingsbe-
oordeling voldoende beschermend is voor omwonenden en of voldoende 
rekening wordt gehouden met de afstand tot objecten voor bewoning 
(Kamerstuk 27 858, nr. 480). Het advies van de Gezondheidsraad verwacht 
ik in de zomer van 2020 te ontvangen. Natuurlijk zal ik op basis daarvan 
opnieuw bekijken of en zo ja welke verdere maatregelen nodig zijn voor 
bescherming van omwonenden. In de tussentijd blijf ik langs de 
hierboven beschreven lijn inzetten op het faciliteren van maatwerkoplos-
singen op lokaal niveau. Ik zal uw Kamer hier nader over informeren in het 
uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. 

Cumulatie 

Met de motie van de leden Bromet en Dik-Faber (Kamerstuk 27 858, nr. 
477) heeft uw Kamer verzocht om er bij de Europese Commissie op aan te 
dringen een richtsnoer om effecten door cumulatie van stoffen te 
boordelen, zo spoedig mogelijk vast te stellen zodat het Ctgb, zodra dit 
gereed is, deze kan toepassen bij de toelating en voorafgaande risico-
analyse van gewasbeschermingsmiddelen en rekening kan houden met 
de combinatie van middelen en met de effecten van middelen tijdens de 
levenscyclus, inclusief reproductie, van insecten. 

EFSA heeft in maart 2019 een algemeen kader vastgesteld hoe bij de 
risicobeoordeling van chemische stoffen om te gaan met de effecten van 
een gecombineerde blootstelling aan meerdere stoffen (cumulatie). Dit 
informatieve document wordt door het Ctgb als achtergronddocument 
gebruikt. Er is op dit moment geen richtsnoer voorzien voor de beoor-
deling van cumulatieve risico’s voor de gezondheid van insecten dat 
praktisch toepasbaar is door het Ctgb bij de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen. Ik zal bij de Europese Commissie aandringen op het laten 
ontwikkelen en vaststellen van een dergelijk richtsnoer. 

Bij de cumulatieve risicobeoordeling van residuen van gewasbescher-
mingsmiddelen op voedsel is recent door EFSA nader onderzoek 
gepubliceerd. De Minister van Medische Zorg en Sport zal uw Kamer 
binnenkort informeren over deze publicaties. 

Bijenrichtsnoer 

Ik heb uw Kamer recent geïnformeerd over de inzet van de Nederlandse 
delegatie tijdens het overleg van SCoPAFF op 16 en 17 juli 2019 
(Kamerstuk 27 858, nr. 482). Nederland heeft daar in lijn met mijn reactie 
op de motie Ouwehand (Kamerstuk 21 501–32, nr. 1181) de Europese 
Commissie en de lidstaten in een stemverklaring opgeroepen tot de 
implementatie van het bijenrichtsnoer voor het eind van het jaar. De 
Europese Commissie heeft hierop aangegeven door te gaan op de route 
van een gefaseerde implementatie onder verwijzing naar het voorstel tot 
wijziging van de Uniforme Beginselen op het onderdeel acute toxiciteit en 
het in maart 2019 verstrekte mandaat aan EFSA ter herziening van 
onderdelen van het bijenrichtsnoer binnen twee jaar. Zoals eerder 
toegezegd zal ik, zodra het definitieve voorstel voor gefaseerde implemen-
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tatie in SCoPAFF aan de lidstaten wordt voorgelegd voor besluitvorming, 
uw Kamer informeren over de strekking hiervan en daarbij aangeven in 
hoeverre dit implementatieplan leidt tot een verbetering ten opzichte van 
de huidige situatie. 

EFSA heeft in juli een plan van aanpak vastgesteld om uitvoering te geven 
aan het mandaat tot herziening van onderdelen van het bijenrichtsnoer.1 

De herziening ziet op onderdelen als de (natuurlijke) achtergrondsterfte, 
blootstellingsroutes, bij-aantrekkelijke gewassen en methodieken om voor 
hommels en solitaire bijen de risicobeoordeling in alle stappen te kunnen 
uitvoeren. Dit plan van aanpak voorziet in het instellen van een 
EFSA-werkgroep en het raadplegen van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten (in Nederland het Ctgb), risicomanagers/beleid van de lidstaten 
(in Nederland het Ministerie van LNV), Europese (koepel) belangenorgani-
saties en een publieke consultatie. 

Vervolgens heeft EFSA in augustus de bevoegde instanties gevraagd om 
voor 6 september jl. schriftelijk te reageren op onderdelen van het 
richtsnoer die zijn genoemd in het verstrekte mandaat. Het Ctgb heeft – 
vanuit zijn eigenstandige verantwoordelijkheid als bevoegde autoriteit – 
invulling gegeven aan dit verzoek. Het door de bevoegde autoriteiten 
ingediende commentaar zal zonder vermelding van de naam van de 
betreffende autoriteit ter beoordeling worden voorgelegd aan de 
EFSA-werkgroep om al dan niet mee te nemen in hun technisch rapport. 
Dit ten behoeve van een objectieve, wetenschappelijke beoordeling van 
de ingediende commentaren. Aan het eind van het project zal EFSA de 
ingediende commentaren publiceren, zodat de inbreng voor eenieder 
inzichtelijk is. Gegeven het maatschappelijk belang van dit dossier en het 
feit dat het nog enige tijd duurt totdat EFSA de commentaren publiceert, 
heeft het Ctgb haar technisch commentaar nu al op de eigen website 
geplaatst. 

Input van de risicomanagers/beleid is voorzien op twee momenten, 
namelijk in het voorjaar van 2020 via het vaststellen van beschermdoelen 
en in augustus 2020 via een gecombineerde workshop van 
risicomanagers/beleid en Europese belangenorganisaties zoals landbouw-
organisaties, het bedrijfsleven en NGO’s. Ik zal uw Kamer te zijner tijd 
informeren over de beleidsmatige inzet. Publicatie van het definitieve 
rapport is voorzien in maart 2021. De verwachting is dat de Europese 
Commissie vervolgens het voorstel zo spoedig mogelijk na publicatie zal 
agenderen in SCoPAFF. Tussentijds zullen lidstaten ook via SCoPAFF 
worden geïnformeerd over de voortgang. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C.J. Schouten

1 Zie: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Bee_Guidance_review_July2019.pdf
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Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, cie omgevingsbeleid, 
 
Samenvatting 
M=W maakt zich zorgen over het volgende:  
Onderdeel van het oplossen van het stikstofprobleem is om nabij Natura2000 veehouderijen 
op te heffen danwel uit te plaatsen. Kapitaalkrachtige siertelers zullen met graagte de vrij-
komende weilanden opkopen en gebruiken voor hun intensieve sierteelten die gepaard gaan 
met grondwateronttrekkingen en veel bestrijdingsmiddelen, waardoor alsnog effecten op de 
Natura 2000-gebieden kunnen optreden.  
In het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018, waar ook de ‘PAS-uitspaak’ van 
de Raad van State op is gebaseerd, zijn begrippen uit de Habitatrichtlijn verduidelijkt. 
Hierdoor is duidelijk geworden dat een activiteit als het in gebruik nemen van landbouw-
percelen voor andere (intensieve) teelten onder het begrip ‘project’ zoals bedoeld in de 
Habitatrichtlijn valt. Dit kan tot gevolg hebben dat vergunningplicht Wet natuurbescherming 
ontstaat. 
 
Als bij het vrijkomen van landbouwgronden van stoppende melkveehouderijen niet 
tegelijkertijd in de volle breedte wordt aangestuurd op natuurvriendelijke landbouwvormen, 
dan geraken natuur en omwonenden van de regen in de drup en zitten telers met een kat in 
de zak. 
We vragen u om ook deze aspecten in uw besluitvorming te betrekken.  
 
 
Toelichting 
Hierbij vragen we uw aandacht voor de relatie tussen de Natura 2000-gebieden en 
intensieve teelten met gebruik van bestrijdingsmiddelen, drainage en beregening.  
 
In de Tweede kamer is in 2014 (Bron: 2e Kamer, 2014-2015, nr. 833) eerder aandacht 
gevraagd voor deze relaties. Dit naar aanleiding van onderzoek op de Veluwe. Kort gezegd 
was het antwoord dat er geen sprake was van een project in de zin van de (toenmalige) 
Natuurbeschermingswet, maar van ‘andere handelingen’ waardoor een passende 
beoordeling achterwege kon blijven. 
Met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 7 november 2018 in de gevoegde zaken 
C-293/17 en C-294/17 zijn diverse begrippen uit de Habitatrichtlijn verduidelijkt. Op basis 
van dit arrest heeft de ABRvS zijn uitspraak van 29 mei 2019 inzake de stikstofproblematiek 
gedaan.  
Het in gebruik nemen van een landbouwperceel voor een intensieve teelt, alsmede het 
aanleggen van drainage, het slaan van beregeningsputten en het daarbij gangbare grote 
bestrijdingsmiddelengebruik dient op basis van het arrest HvJ als project te worden gezien. 
Wanneer dit in de omgeving van een Natura 2000-gebied plaatsvindt volgt hieruit een 
vergunningplicht Wet natuurbescherming (Wnb).  
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De provincie Drenthe wenst deze vergunningplicht niet te accepteren. In plaats daarvan past 
de provincie wat zij noemt ‘voortoetsen’ toe, waaruit zou blijken dat het effect van een 
(enkel) project klein is.  
Het probleem is dat hierbij de cumulatieve aspecten niet worden beoordeeld, wat bij een 
passende beoordeling in het kader van een Wnb-vergunning wèl moet.  
De gelijkenis met de stikstofproblematiek is duidelijk. Eén enkele veehouderij voegt maar 
weinig stikstof toe, maar vanwege de reeds overbelaste situatie is dit toch vergunnings-
plichtig.  
Wij zijn van mening dat ditzelfde principe geldt voor verdere verdroging van een reeds 
verdroogd Natura 2000-gebied, alsmede voor verdergaande contaminatie met pesticiden 
van een gebied waarin de stand van insecten afneemt.  
Hiervoor ontbreken nog passende beoordelingen. De Ctgb geeft aan dat het onmogelijk is 
om door een passende beoordeling aan te tonen dat er geen nadelige effecten zullen zijn als 
gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelengebruik (voorzorgprincipe Wnb) en slechts 
afstand nemen een adequaat middel is (gesprek Meten=Weten met Ctgb op 27 mei 2019). In 
de kamerbrief van 7 oktober 2019 van minister Schouten geeft zij aan dat de Ctgb geen 
richtsnoer voor de beoordeling van cumulatieve risico’s voor de gezondheid van insecten 
heeft. 
Wij zijn er van overtuigd dat het juist toepassen van de relevante wetgeving (Wnb) c.q. het 
maken van passende beoordelingen van intensieve teelten, zal uitwijzen dat er grote 
afstanden zullen moeten worden aangehouden tussen deze teelten en natuur. 
 
In de relatie tussen agrarische activiteiten, de Natura 2000-gebieden c.q. de Wnb zijn meer 
aspecten aan de orde dan alleen ‘stikstof’. Bij het praten over oplossingen moet dan ook 
navenant breder worden gekeken dan nu het geval lijkt.  
Wij verzoeken u aandacht te geven aan al deze aspecten. 
 
Het gevaar bestaat dat melkveehouders rond de Natura 2000-gebieden als gevolg van het 
stikstofprobleem in hun mogelijkheden worden beperkt en vervolgens de graslanden in 
gebruik geven aan telers van intensieve gewassen. Wij hebben aanwijzingen dat dit in de 
gemeente Westerveld reeds gebeurt.  
Onze drie Natura2000-gebieden èn omwonenden van intensieve teelten dreigen zo van de 
regen in de drup te geraken: verdere verdroging van Natura2000 en nog meer blootstelling 
aan bestrijdingsmiddelen van zowel mens als natuur. 
 
Maak gebruik van het moment: de samenkomst van meerdere redenen om de landbouw te 
veranderen. Sla nu resoluut de richting in van kringlooplandbouw / biologische landbouw / 
natuur-inclusieve landbouw / gifvrije landbouw / etc.  
Dan worden de doelstellingen van de Provincie Drenthe op al deze gebieden binnen de 
termijn gehaald! 
 
Hoogachtend, 
 
Rob Chrispijn (voorzitter) 
Alok van Loon (secretaris) 
 
Namens bestuur en leden van de Vereniging Meten=Weten (gemeente Westerveld) 
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