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Onderwerp: Voortgang proces bollenteelt en gewasbeschermingsmiddelen in Drenthe
Status: ïer informatie

Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u volgens afspraak in de recente commissievergadering over
het proces inzake de bollenteelt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in

Drenthe.

Het gezamenlijk gebruik van de leefomgeving door zowel omwonenden als agrarische
ondernemers, in met name Zuidwest-Drenthe, staat onder druk. ln de afgelopen pe-

riode is de zorg van omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
steeds meer tot uiting gekomen. Er zijn zorgen over de gevolgen voor de volksge-
zondheid. Daarnaast vraagt het rapport dat onlangs door Natuurmonumenten werd
gepresenteerd met betrekking tot effecten op de natuur verder onderzoek.
De zorg richt zich tot nu toe vooral op het gebruik (en stapeleffect) van gewasbe-

schermingsmiddelen, maar in toenemende mate worden ook zorgen geuit over het
onttrekken van grondwater voor beregening in de nabijheid van natuurgebieden.

ln de afgelopen periode hebben wij ons ingespannen om samen met partners tot
concrete acties te komen. Vanuit onze provinciale rol hebben wijde verbinding gelegd

tussen het Rijk, verantwoordelijk voor de wetgeving in dit dossier, en de gemeenten

die hiermee worden geconfronteerd. Daarnaast heeft het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ons inmiddels gevraagd mee te denken over een
meerjarige aanpak. Dat resulteert in elk geval in een pilot met maatwerkoplossingen
op lokaal niveau. Wij werken dit verder uit voor (Zuidwest-)Drenthe. Dit zal zich in

eerste instantie richten op onder andere akkerranden. Wij zijn nog in gesprek met LNV
over de financiering van deze pilot.
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Het rapport'Uitgesproken', waarin naar aanleiding van gesprekken met telers, omwo-
nenden en betrokken organisaties aanbevelingen voor een verdere aanpak zijn
gedaan, is de basis voor ons stappenplan. Daarnaast richten wijons op de langere

termijn op verduurzaming van de bollenteelt en heldere communicatie tussen omwo-
nenden en bollentelers.

De pilot moet bijdragen aan de doelstelling om te komen tot een duurzame bollenteelt,

waarbij de gezondheid vooropstaat en schadelijke effecten voor milieu en natuur zo

veel mogelijk worden beperkt. Wij willen in elk geval met de uitvoering van de pilot

komen tot maatregelen die de zorgen van de omwonenden over de blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen verminderen en beperken en de sector meer verduur-
zamen. Ook moet deze pilot bijdragen aan het verbeteren van de sociaal-maatschap-
pelijke cohesie en communicatie, zodat de onderlinge verhoudingen verbeteren en het
platteland leefbaar blijft.

Zodra wijtot uitvoering van de pilot kunnen overgaan, zullen wij uw Staten hierover
verder informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bijlage Brief aan de Gezondheidsraad inzake adviesaanvraag gezondheid in relatie tot
gebruik en toelating gewasbeschermingsmiddelen

mb/coll.
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Onderwerp: Adviesaanvraag gezondheid in relatie tot gebruik en toelating gewas-

beschermingsmiddelen

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 juli 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uw
raad om advies gevraagd over de gevolgen voor de gezondheid van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en te adviseren over een vermindering van het gebruik
en toelating van deze middelen.

Naar aanleiding van de publicatie van het blootstellingsonderzoek van het Rijksinsti-
tuut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) zijn wij in Drenthe gestart met een proces

om bovenstaande problematiek op verschillende manieren aan te pakken. Wij richten
ons hierbij vooral op de gezondheid, vermindering van het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen door weerbare teelten en verbetering van de communicatie tussen
omwonenden en telers.

Onder regie van de provincie Drenthe is een Bestuurlijk Overleg Gewasbescherming
(bestaande uit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), pro-

vincie Overijssel, gemeenten Westerveld, Hardenberg en Ommen, waterschap Drents
Overijsselse Delta, Vereniging van Drentse gemeenten en provincie Drenthe) in-
gesteld. Binnen dit Bestuurlijk Overleg zijn meerdere gesprekken gevoerd en acties
benoemd in het zoeken naar passende oplossingen voor de zorgen die vooral in de
regio Zuidwest-Drenthe leven. Daarnaast is er gesproken over de mogelijkheden om
juridisch afdwingbare spuitvrije zones aan te wijzen, zodat omwonenden kunnen
worden beschermd tegen de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermings-
middelen.
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Wijzijn ons er terdege van bewust dat wij deze problematiek samen met het Rijk niet
gericht kunnen aanpakken zonder uw advies en hechten belangrijke waarde aan de

adviesvraag van het Ministerie van VWS. Onlangs heeft de Vereniging Natuurmonu-

menten het rapport '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' uitgebracht

Bent u bereid dit in de adviesaanvraag van het Ministerie van VWS te betrekken?

Wij rekenen erop dat de beantwoording van de adviesaanvraag spoedig zal ver-

schijnen, zodat wij snel duidelijkheid hebben om gerichte acties te kunnen onder-
nemen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

mb/coll.

Afschrift aan:

- Provinciale Staten van Drenthe
- het Ministerie van LNV, de heer H.J Schollaart, Postbus 2041,

2500 EK's-Gravenhage


