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Geachte mevrouw Slagt,

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 15 juni 2022  heeft u vragen gesteld
over de Reactie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de brief Onderzoek
naar cumulatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen (GS-brief van 31 mei 2022). 

Vraag Fractie GroenLinks 
In de reactie over de bescherming van de consument in Europa wordt alleen ingegaan op de
bescherming van de consument via intake van voedsel. Er wordt in de reactie geen rekening met ook
de blootstelling via omgeving (bijvoorbeeld bij beroepsmatig gebruik en als omwonende) en geen
rekening met diergeneesmiddelen en anti-insecticiden bij thuisgebruik. Dit terwijl in de motie zowel de
definitie als blootstelling aan bestrijdingsmiddelen wel breed gedefinieerd waren. 
Juist hiervoor is extra onderzoek nodig. Omdat hier zorgen over zijn bij omwonenden. Juist ook bij
eventueel kwetsbare personen, reeds zieke mensen, baby’s en kinderen. 
• Wil GS dit opnieuw onder de aandacht brengen zowel bij het ministerie van VWS als LNV?

Antwoord 
Er wordt in de reactie van LNV/VWS ingegaan op het toelatingsbeleid. Werkzame stoffen worden
binnen Europa alleen goedgekeurd en middelen worden alleen toegelaten als ze geen onacceptabele
risico’s vormen voor mens, dier en milieu. Dat gaat uiteraard niet alleen om inname van voedsel; ook
om blootstelling. 

In de risicobeoordeling kijkt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Ctgb) naar de gevaren van het middel en naar de “blootstelling”.  Het Ctgb maakt
gedetailleerde berekeningen voor de blootstelling van landbouwers, consumenten, dieren, het milieu
(incl. water), om te beoordelen of een middel veilig te gebruiken is. Vervolgens wordt een wettelijk
gebruiksvoorschrift geformuleerd. Alleen middelen die bij gebruik volgens voorschrift veilig zijn,
worden toegelaten. Ctgb wijst ieder jaar om deze reden middelen af. 

Diergeneesmiddelen vallen niet onder de gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Alle middelen (ook
voor particulier gebruik) worden getoetst op bovengenoemde risico’s. En wel volgens de meest
recente wetenschappelijke inzichten. Deze worden waar nodig telkens bijgesteld / aangescherpt. 

De motie betrof overigens het bij het ministerie aandringen om nader onderzoek te doen naar
cumulatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen en deze problematiek hoger op de agenda te
plaatsen. Het ministerie (LNV/VWS) heeft aangegeven zowel aandacht te hebben voor zowel het
gestapeld effect als het cumulatieve effect van gewasbeschermingsmiddelen op milieu en de
volksgezondheid. 

Verder heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd dat na het zomerreces een agenda komt voor 
het onderzoek naar de gezondheidseffecten voor de omwonenden en agrarische ondernemers.

Het opnieuw onder de aandacht brengen bij de ministeries is daarmee overbodig. Mede omdat wordt








aangegeven dat wanneer uit wetenschappelijk onderzoek mocht blijken dat aanscherping nodig, dit in
de toelatingsbeoordeling zal worden meegenomen. 

Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet
Gedeputeerde

+31 592 365555
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