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Gemeente Westerveld, 28 juni 2019

Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

De komende week wordt in het Provinciehuis het Onderzoek
Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) naar de blootstelling van
omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen aan u gepresenteerd en met
u  besproken. Wij hebben als (betrokken) inwoners van Westerveld, tevens
omwonenden van  bollenvelden  het rapport en de bijbehorende stukken
doorgenomen. 

Het OBO onderzoek is uitgevoerd onder de meest gunstige omstandigheden,
namelijk bij  het moment van het spuiten werd tijdens het onderzoek
rekening gehouden met de windrichting en de windsterkte. (citaat 1) 
Wij willen u graag nader informeren over  andersoortige situaties, zodat u
zich een completer beeld kunt vormen. 

1) Windrichting en drift
De Noord Lheeder es is een voorbeeld waarbij de gunstige omstandigheden
van de onderzoekssituatie niet opgaan. Deze es is ongeveer 38 ha groot en
bijna in zijn geheel in gebruik door een bollenteler die 4 percelen heeft
ingeplant, respectievelijk met tulpen/ lelies/ suikerbieten en tagetes.
Daarnaast is er nog een perceel met mais ingeplant door een andere teler.
De  bebouwing rond de es ( losse woningen en een woonwijk) is
voornamelijk aan de oost, west en noordkant, wat betekent dat er bij
westenwind en/of zuidenwind en alle variaties daartussen de drift richting de
bewoners gaat. De meest voorkomende windrichting in Nederland is
Zuid/West. Dat betekent in de praktijk dat bij het wekelijkse spuiten de wind
meestal op de huizen gericht is en de kans groot is dat de drift tijdens het
spuiten wel direct bij de omwonenden terecht komt. Het is niet ondenkbaar
dat er meer van dit soort situaties in Drenthe voorkomen. (bijlage 1)

2) Windrichting en groentetuin
Dezelfde situatie geldt voor de passage over eten uit je eigen groentetuin.
Het rapport stelt dat het nog onduidelijk is hoe het zit met de bijdrage aan
blootstelling van de omwonenden. (citaat 2).
Gezien de voorgaande opmerking over de windrichting en spuitrichting
kunnen we ervan uit gaan dat ook hier de uitkomsten ongunstiger zullen
zijn.
De groep Meten=Weten heeft hierover ook verontrustende onderzoek uitslagen
gevonden. (  https://www.metenweten.com/ )

3) Cumulatief effect.
Er komen situaties voor waarbij er sprake is van meerdere teelten op een
es. Een voorbeeld is de volgende indeling in percelen;
tulpen, suikerbieten, lelies en tagetes. De laatste is als voorbereiding op het
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volgende jaar waarbij de grond geschikt wordt gemaakt om weer lelies te
telen. Alle vier gewassen hebben een eigen gewasbeschermingsprogramma.
Dat betekent in de praktijk dat het voorkomt dat de spuitapparatuur in één
week meerdere malen langskomt.  
In de bijlage ziet u een voorbeeld uit de praktijk van de frequentie van het
spuiten. (bijlage 2)

4) Zorgplicht jegens mens, dier of planten, bodem of water
(Citaat 3)
Situatie van een privéperceel met vier paarden waaronder een drachtige
merrie dat grenst aan een perceel tulpen. De eigenaar van de paarden heeft
de teler gevraagd om hem tijdig te informeren over het moment van
spuiten, zodat hij maatregelen kan treffen (paarden binnen zetten).  Dit ging
een tijdje goed tot eind april jl. Toen kwam het bericht 3 minuten voor de
komst van de spuitinrichting waardoor de eigenaar zijn paarden niet op tijd
in veiligheid kon brengen. Dat heeft de teler niet weerhouden om zijn
spuitwerkzaamheden gewoon uit te voeren terwijl de paarden, nieuwsgierig
als ze zijn naar de omheining komen, aansluitend aan het tulpenveld .  De
communicatie tussen de teler en de paardeneigenaar is daarna niet meer
hersteld en de teler is verder zijn gang gegaan.

5) Combinatie consumptieproducten naast bollenteelt
Ook kom het voor dat er sprake is van consumptiegewassen of melk- of
vleeskoeien die pal naast de bollenvelden staan. De vraag is wat dit voor
gevolgen heeft.

6) Communicatie
In het algemeen geldt dat de communicatie tussen omwonenden en telers
matig tot slecht  is. Omwonenden worden (niet meer) van te voren
geïnformeerd over de komst van de spuitinrichting en kunnen niet tijdig
maatregelen treffen.

Citaten uit OBO:
Citaat 1 
Omdat de wind tijdens het spuiten niet gericht was op de huizen van omwonenden, werd
in het veldonderzoek geen bijdrage via drift tijdens de bespuiting waargenomen. 
(pagina 27) 
 De OBO-meetresultaten werden op dit punt sterk bepaald door de
weersomstandigheden tijdens het moment van spuiten. Telers kiezen bij voorkeur een
spuitmoment waarbij de wind van de woningen af staat en dat is tijdens dit onderzoek
ook zo gedaan. Dit betekende voor het OBO dat drift tijdens het spuiten niet direct bij de
omwonenden terechtkwam.   (pagina 31/32)

Citaat 2
Blootstelling van omwonenden via grond en groente uit eigen tuin De gewasmonsters
die tijdens het onderzoek werden genomen, waren gekozen om een indruk te krijgen of
er blootstelling is geweest. Ze waren niet bedoeld om te bepalen in hoeverre contact
met grond en het eten van groente en fruit uit eigen tuin bijdragen aan de blootstelling
aan bestrijdingsmiddelen. De resultaten van de gewasmonsters gaven een indicatie dat
groente en/of fruit uit eigen tuin bestrijdingsmiddelen bevatten, maar de bijdrage aan
blootstelling van omwonenden is nog onduidelijk.  (pagina 26)

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.



 
Citaat 3
Zorgplicht "Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden"
Een ieder is verplicht op zorgvuldige wijze om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen,
biociden, de daarbij behorende werkzame stoffen of daarbij gebruikte
toevoegingsstoffen, alsmede restanten daarvan of de aangebroken verpakkingen. Die
zorgvuldigheid houdt in ieder geval in, dat een ieder, die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor een
mens, voor een dier of voor planten waarvan de instandhouding gewenst is, voor
planten die aan anderen toebehoren, voor de bodem of voor het water, verplicht is
dergelijk handelen achterwege te laten, tenzij zulks in redelijkheid niet van hem kan
worden gevergd, dan wel onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
hem kunnen worden gevergd teneinde voornoemd gevaar te voorkomen of de nadelige
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De
onderzoekers bevelen een vervolgonderzoek aan, omdat er o.a. zorgen zijn
over de effecten op kwetsbare groepen. De omwonenden vragen u om voor
de korte termijn beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om de
bewoners van Drenthe en de natuur en milieu  beter te beschermen dan nu
het geval is. 
 
Met vriendelijke groet,
 
J Kolthoff
S de Boer
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