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Beste leden van de Provinciale Staten van Drenthe,
Ik woon in Diever sinds augustus 2018. In zo’n gemeente zou iedereen wel willen wonen, want
natuur en cultuur liggen zo ongeveer voor je deur. Agrarische bedrijvigheid is er ook met o.a.
kweek van lelies, bollen en andere sierplanten. Eerst zag ik dat als een verfraaiing van het
landschap, maar nu weet ik beter. Sinds de publicatie van een onderzoek in de natuurgebieden
van Westerveld (zie Trouw, 3 juni 2020) weet ik beter, want we hebben ongevraagd de
chemische bestrijdingsmiddelen erbij gekregen: 31 bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in de
Westerveldse natuurgebieden, waarvan 3 gebieden de Natura-2000-status hebben. Al eerder
bleken bestrijdingsmiddelen voor percelen van bollen en bloemen in de omliggende tuinen van
huizen terecht te zijn gekomen (onderzoek 2019 burgerinitiatief Meten=Weten). Het
gemeentebestuur wijst voor maatregelen naar de provincie en de landelijke overheid. En wat
doet de provincie? Ook u staat toe dat Westerveld (en indirect zijn natuurgebieden) binnen de
invloedssfeer van deze nieuwe tak van agrarisch bedrijf komt inclusief de effecten van de
gebruikte (insecten)bestrijdingsmiddelen zonder inzicht te hebben in de (stapelings)effecten van
deze middelen. Het westen van Nederland heeft al ruime ervaring met bollenbedrijven op de
zandgronden achter de duinen: de grond is door de enorme hoeveelheid bestrijdingsmiddelen
vergiftigd en alleen nog geschikt voor deze teelt.
Wie profiteert van deze voor m.n. export bedoelde sierteelt? Dat zijn 50 bedrijven (CBS,
november 2018) met (naar schatting) per boerengezin 6 personen (inclusief twee loonwerkers),
d.w.z. 300 personen: 1 ½ % van de inwoners van Westerveld (19.345 in april 2020). Dit betekent
dus dat de gezondheids- en natuurbelangen van de inwoners van Westerveld, toch voor
iedereen een belangrijke “rijkdom” in je leven, opgeofferd worden aan de economische
belangen van 300 personen. De gemeente Westerveld gaat daarin mee gezien de dit jaar met de
boerenbedrijven gesloten “Overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen”.  Ik voel mij als
inwoner van Westerveld genegeerd, want kennelijk gaan boerenbelangen boven
inwonerbelangen. Wanneer neemt de provincie het initiatief om onderzoek te (laten) doen naar
de effecten van de blootstelling aan al die bestrijdingsmiddelen met m.n. aandacht voor de
stapeleffecten van de verschillende chemische middelen om daarna de noodzakelijk
maatregelen te nemen?  Of gaat de provincie, net zoals de gemeente Westerveld, wegkijken en
de inwoners van Westerveld vertellen dat de overheid maar het initiatief moet nemen? Wat
wordt er gedaan aan de zorgplicht op dit gebied? Ik verwacht van de provincie dat zij komt met
initiatieven, met duidelijke stappen en met maatregelen die gericht zijn op het inperken van de
invloed van de bestrijdingsmiddelen op de inwoners van Westerveld en op de invloed van deze
middelen in de natuurgebieden, waar ze niet thuis horen. U vertegenwoordigt toch de inwoners
van de provincie of vertegenwoordigt u de belangen van de telers?
Vriendelijke groeten,

Philip Unger
Diever


