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Aan:  Commissaris van de Koning, mevrouw J. Klijnsma 
CC: leden Provinciale Staten 

 

Dwingeloo, 3 januari 2022 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Op 8 december 2021 heb ik uw rapportage over de gesprekken in het kader van het programma 
Duurzame bollenteelt in Drenthe ontvangen1, waarvoor dank. Ik heb aan deze gespreksronde 
deelgenomen en ik wil bij deze op uw rapportage reageren en ik verzoek u mijn reactie te betrekken bij 
de bespreking van uw rapportage en advies. 

Ik kan me niet vinden in de strekking van uw rapport en uw advies voor vervolgacties. Mijn bezwaren 
richten zich vooral op het volgende: 

1.  
U constateert in uw rapport “dat de verwachtingen ten aanzien van de rol van de overheden (provincie 
en gemeente) bij (het reduceren van) de bollenteelt en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen niet 
aansluiten bij wat deze overheden (kunnen) bieden”. Daarnaast constateert u “dat er geen reële 
juridische mogelijkheden zijn om op planologisch gebied grenzen te stellen aan deze teelt..”. 

 
U verschuilt zich hiermee achter de Rijksoverheid en gaat voorbij aan het feit dat ook lagere overheden 
de plicht hebben burgers en natuur te beschermen tegen vermijdbare schade. Er is inmiddels genoeg 
aannemelijk gemaakt dat landbouwgif en in het bijzonder de bollenteelt -  schadelijk zijn voor 
omwonenden én voor de natuur. Ik noem in dit verband twee recente rapporten en adviezen van de 
Gezondheidsraad en het RIVM over de gezondheidsrisico’s: 

• Gezondheidsraad: Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden (29 juni 2020) 
“Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan 
gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uitkomsten van onderzoek in Nederland zijn minder 
uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet wegnemen. Meer onderzoek zal op korte 
termijn geen duidelijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s 
uitsluiten. Daarom adviseert de Gezondheidsraad voorzorg toe te passen …”. 

• Het RIVM adviseert in haar rapport “Gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten: 
mogelijkheden om de toelatingsvereisten te verbeteren” (RIVM, 18 november 2021) om de 
toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen aan te scherpen. Het RIVM constateert dat de 
huidige toelatingseisen onvoldoende duidelijk maken of een [gewasbeschermingsmiddel] kleine 
veranderingen in de hersenen kunnen veroorzaken waardoor aandoeningen als de ziekte van 
Parkinson kunnen ontstaan. 

 

De Gezondheidsraad adviseert dus om het voorzorgsprincipe te hanteren: als we niet zeker weten dat 
een [combinatie van] gewasbeschermingsmiddel(en) geen gezondheidsrisico oplevert, moeten we het 
gebruik ervan niet toestaan. En het RIVM constateert dat de toelatingseisen niet kunnen uitsluiten dat 
de gewasbeschermingsmiddelen schadelijk zijn. 

 
1 49-5.1-2021002131 Bijlage 1 Rapportage CvdK gesprekken i.k.v. programma Duurzame bollenteelt Drenthe.pdf; 
Betreft bijlage bij de rapportage van College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten op 8-12-2021. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/06/29/vervolgadvies-gewasbescherming-en-omwonenden
https://www.rivm.nl/nieuws/aangescherpte-eisen-beoordeling-gewasbeschermingsmiddelen
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Er zijn dus én aanwijzingen dat gebruik van landbouwgif gezondheidsschade oplevert én de huidige 
toelatingseisen kunnen de veiligheid van die middelen niet garanderen. 

Mijn vraag aan u is: hoeveel argumenten om het gebruik van landbouwgif en de huidige bollenteelt 
daadwerkelijk terug te dringen, heeft de overheid nodig?  De overheid móet het voorzorgsprincipe 
toepassen en kan zich niet achter gebrek aan reële juridische mogelijkheden verschuilen. En die plicht 
geldt ook voor lagere overheden! Het is ethisch en wellicht ook juridisch laakbaar als de overheden dit 
voorzorgsprincipe negeren! 

2. 
U constateert dat “er geen draagvlak is om voor de landbouwsector extra regels op te leggen bovenop 
de landelijke regels”. Het is uit bovenstaande duidelijk dat die landelijke regels niet volstaan. Maar 
blijkbaar zijn de economische belangen van de bollenteelt (nota bene: het gaat hier specifiek over de 
bollenteelt!) belangrijker dan de leefwereld.  Terwijl de bollenteelt, mijns inziens: 

• goede landbouwgrond letterlijk verziekt en onttrekt aan duurzame voedselvoorziening; 
• het werk van vele generaties boeren om zandgrond vruchtbaar te maken tenietdoet en de gehele 

landbouwsector daarmee geen goede dienst bewijst; 
• eenzijdige economische belangen dient (alleen de bollenteler verdient hieraan) en de lasten 

afwentelt op anderen, vooral omwonenden; 
• de waterhuishouding en de natuur in gevaar brengt; 
 

Je zou als lokale overheid de schadelijke bollenteelt helemaal niet moeten willen toestaan en alles uit de 
juridische kast moeten trekken om deze sector én het gebruik van landbouwgif zo snel mogelijk terug te 
dringen. 

3. 
Uw advies is een route van pappen-en-nat-houden en dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Er komt 
weer een gesprekstafel, weer een nieuw dialoog, er moet weer een gezamenlijke agenda worden 
opgesteld, nog meer koffie gedronken worden, vervolgonderzoeken plaatsvinden, informatie 
uitgewisseld worden, etc. En zo zijn we weer 10 jaar verder zonder enig resultaat en enkel en alleen 
omdat overheden hun verantwoordelijkheden niet nemen. Ondertussen blijft het areaal aan bollenteelt 
in Drenthe en het gebruik van landbouwgif maar groeien en wordt de schade alleen maar groter. 

 

Met alle respect, uw rapportage getuigt van gebrek aan visie en moed en u negeert hiermee dat de 
signalen over de bollenteelt en het gebruik van landbouwgif al heel lang op rood staan. Ik verzoek u 
daarom dringend uw advies te heroverwegen en moed te tonen met een rapportage die uitstraalt dat 
de gezondheid van omwonenden en de bescherming van de natuur belangrijker zijn dan economische 
belangen en die een reële route geeft voor het daadwerkelijk terugdringen van de vervuilende 
bollenteelt. 

 

Hoogachtend, 

Pieter van Dijk 




