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Motivatie voor agendering
De commissaris van de Koning probeert inzake het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in de sier/bollenteelt de dialoog en verbinding te stimuleren
door middel van gesprekken met betrokken partijen .
Uit de tussenrapportage blijkt dat de CvdK kansen ziet, en wil doorzoeken naar oplossingen
dan wel compromissen. Hiertoe worden de gesprekken voortgezet aan verschillende
gesprekstafels.

Vertegenwoordigers van de omwonenden geven aan hier weinig tot niets van te verwachten.
Uit hun brieven blijkt dat de gesprekken (tot nu toe in ieder geval) niet het gehoopte resultaat
opgeleverd hebben.
Dat is niet geheel onverwacht. Met elkaar in gesprek gaan is al jarenlang geprobeerd en
leidde niet tot een oplossing. In het rapport Uitgesproken werd dit al beschreven, en tevens
werd daarin geconcludeerd dat de overheden nu aan zet zijn.

De fracties (D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP) willen daarom, als extra
oplossingsrichting, met de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van gedachten
wisselen over wat er wel kan en welke mogelijkheden er zijn vanuit provinciale
sturingsinstrumenten.

Visie van de fracties
Volgens de fracties is er meer nodig dan gesprekken met betrokkenen; ook het bestuur is
aan zet. We zouden grondig moeten uitzoeken wat er mogelijk is op het gebied van beleid en
regelgeving, onder meer via ruimtelijke ordening.
De fracties stellen vier sporen voor:

1. Is het mogelijk om tot een maximering van de sier/bollenteelt (bijvoorbeeld qua
oppervlakte) in de Provincie te komen?



Het is onwenselijk dat de sier/bollenteelt ongelimiteerd groeit in Drenthe. Mogelijk
helpt het om een onderscheid aan te brengen in soorten teelt: dus verschil maken
tussen voedselteelt en sierteelt.

2. Kunnen we het uitgangspunt ´functie volgt grond´ hanteren?
Bepaalde teelt past beter op een daarvoor geschikte bodemsoort. Door dit
uitgangspunt zijn er wellicht minder middelen en water nodig voor een bepaalde teelt.

3. Hoe kunnen we de omwonenden beschermen tegen het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen?
Er zou onder meer een minimale afstand moeten zitten tussen de percelen waar de
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en woningen, scholen of andere
(kinder)verblijven.

4. Hoe kunnen we de natuur beschermen? De bestrijdingsmiddelen worden
teruggevonden in de natuur met alle nadelige gevolgen van dien voor de biodiversiteit
en onze gezondheid.

Het blijft voor de fracties onduidelijk wat het provinciebestuur bijvoorbeeld via ruimtelijke
ordening kan regelen op dit gebied en wat niet. Het is belangrijk dat GS daar een helder
antwoord op geeft.
In de commissievergaderingen van 16 juni en 8 september 2021 is een spuitvrije zone aan
de orde geweest. In die discussies tussen PS en GS werd gemeld dat een spuitvrije zone
juridisch niet mogelijk zou zijn.
Uit een interne memo blijkt dat een generieke spuitvrije zone inderdaad niet kan, maar dat1

dit echter ´op basis van locatie specifiek onderzoek´ wél kan.
Ook blijkt uit deze memo dat onder de nieuwe Omgevingswet er meer mogelijkheden komen
om een verbod op bepaald gebruik te regelen, bijvoorbeeld als er reële gezondheidsrisico´s
zijn verbonden aan het gebruik en als deze risico's goed kunnen worden onderbouwd.

Vragen aan de overige fracties
1. Is uw fractie met ons van mening dat we, naast de gesprekken, meer moeten doen

met betrekking tot de vraagstukken die de sier/bollenteelt betreffen in Drenthe?
Graag toelichting.

2. Kan uw fractie zich vinden in de vier sporen zoals hierboven geformuleerd om te
werken aan oplossingen? Graag toelichting.

Vraag aan het college van GS
1. Is het college bereid om op korte termijn uit te zoeken welke politieke, bestuurlijke en

juridische instrumenten (ook i.v.m. de nieuwe Omgevingswet) kunnen worden
gebruikt (en door wie) om de vier vragen, vermeld in de visie van de fracties te
beantwoorden?

2. Zou GS een dergelijk memo aan PS kunnen aanleveren voor 1 maart 2022?

1 Stukken WOB verzoek, p.341, memo 20 april 2021
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@139051/wob-verzoek-4-mei-0/
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Onderwerp: Tussenrapportage gesprekken in het kader van de bollenteelt

Geachte voorzitter/leden,

Ter vergadering van uw Provinciale Staten d.d. 7 juli 202'l is door de commissaris

van de Koning de toezegging gedaan de dialoog en verbinding tussen de be-

trokken partijen in het kader van het Programma Duurzame bollenteelt te stimu-
leren. De commissaris heeft hiertoe diverse gesprekken gevoerd, met een brede
vertegenwoordiging van al le betrokkenen.

Hierbij treft u de tussenrapportage van de commissaris hierover aan, waarin u in
hoofdlijnen wordt geïnformeerd over de gesprekken die zijn gevoerd én de

stappen die de commissaris voornemens is te gaan zetten in de komende
maanden, ter verdere bevordering van de dialoog. Wij hopen u, namens de

commissaris van de Koning, rond 1 december 2O21 de eindrapportage aan te
kunnen bieden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage Tussenrapportage

Afschrift aan gesprekspartners

voorzitter , secretaris
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TUSSENRAPPORTAGE

Van de commissaris van de Koning over de stand van zaken ten aanzien van de gesprekken die
zijn gevoerd in het kader van het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe.

Aanleiding
Nederland is de grootste producent van bloembollen ter wereld. Ook in Drenthe worden in toe-
nemende mate bloembollen geteeld. Bij omwonenden en belangenorganisaties is er zorg over
de gevolgen van bollenteelt op de gezondheid, de biodiversiteit, het landschap en de natuur. Dit
leidt in toenemende mate tot spanning in de (dorps)gemeenschappen waar de teelt plaatsvindt.

Marga Kool en Martha Buitenkamp hebben, op verzoek van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit (LNV) en de provincie Drenthe, in 2019 een verkennend onderzoek gedaan onder telers, ge-

organiseerde en niet georganiseerde omwonenden en vertegenwoordigers van organisaties die
betrokken zijn bij intensieve bollenteelt in de provincies Drenthe en Overijssel. Het rapport'Uit-
gesproken' is hiervan het resultaat en geeft, naast een weergave van de verkennende gesprek-

ken, ook handvatten die er toe kunnen leiden dat de betrokkenen (weer) met elkaar in gesprek

komen.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is, dat de omwonenden en telers de impasse tot nog toe
niet samen hebben kunnen doorbreken en dat de gezamenlijke overheden aan zet zijn. Mede
naar aanleiding hiervan is een programma Duurzame bollenteelt Drenthe opgesteld. Dit pro-
gramma zet enerzijds een stap in de transitie om te komen tot een gewasbescherming met na-

genoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg geen residuen op het product én zet in op
het stimuleren van de dialoog tussen alle betrokken partijen. Met dit programma wordt in-
vulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van

het Ministerie van LNV en de ambities uit het provinciale programma "Toekomstgerichte
landbouw".

Concreet heeft het programma als doel:
1. kennis te ontwikkelen die moet leiden tot een fundamentele verbetering in de verduurzaming

van de bollenteelt;
2. bevorderen van de dialoog tussen de telers en omwonenden, zodat een open gesprek ontstaat

en begrip voor elkaars situatie;
3. toelating van een middelenpakket dat een lagere milieubelasting heeft dan de huidige toe-

gestane middelen bij de teelt van bollen.

Om invulling te geven aan het tweede doel 'het dialoogspoor' ben ik gevraagd om in een brede
gespreksronde te verkennen wat nodig is om dit spoor gestalte te geven. lk heb in de periode
juni-september inmiddels met de volgende gesprekspartners aan tafel gezeten:

. de schrijvers van het rapport 'Uitgesproken'
r inwoners uit Westerveld in vier groepsgesprekken
. vertegenwoordigers van de bewonersgroep Noord-Lheederes
. een groep inwoners uit Midden-Drenthe



pro'oincieprenthe

. vertegenwoordigers van belangengroeperingen Meten = Weten, Bollenboos en Milieu-de-
fensie Westerveld in verschillende sessies

o telers van bollen in de gemeente Westerveld en een vertegenwoordiging van de Koninklijke

Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur in verschillende sessies

o distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen

. vertegenwoordigers van natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuur- en milieufederatie

Drenthe, Drents Landscha p, Natu u rmon u menten)
. waterschap Drents Overijsselse Delta
. vertegenwoordigers van het Drents Agrarisch Jongerencontact, Agrarisch Natuur Drenthe en

LTO Nederland
. directie van het HLB onderzoeksinstituut, het instituut dat de leiding heeft over het pro-

gramma Duurzame Bollenteelt in Drenthe

ln deze gesprekken heb ik vooral geluisterd naar de zorgen van alle gesprekspartners. Zij

hebben mij verteld welke mogelijkheden zij zien om te komen tot oplossingen. ln het rapport
'Uitgesproken' zijn de zorgen die in gesprekken naar voren zijn gekomen uitputtend verwoord

Kort samengevat geven bezorgde omwonenden aan dat de wettelijke kaders, toelatingsproce-

dures en de mate van toezicht en handhaving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

ontoereikend zijn.

Kort samengevat vragen natuurorganisaties en georganiseerde belangengroeperingen rand-

voorwaarden te stellen aan plekken in Drenthe waar de intensieve bollenteelt mag plaatsvinden

Zijzijn van mening dat dit niet in de directe omgeving van woningen en natuurgebieden past.

Kort samengevat geven de telers en distributeurs aan zorgvuldig te werken binnen wettelijke
kaders. Zij hebben binnen de sector al forse stappen gezet om tot duurzame gewasbescherming

te komen en blijven daarin investeren. Zij willen in dialoog blijven met de bezorgde omwo-

nenden en belangenorganisaties. Gelet op alle ontwikkelingen binnen de landbouwsector,

maken telers zich zorgen over de mogelijkheid voor henzelf en hun bedrijfsopvolgers om hun

onderneming gezond te kunnen blijven voeren.

Blik naar voren
ln de gesprekken die ik heb gevoerd zijn waardevolle suggesties naar voren gekomen die

kunnen helpen de dialoog te voeren. Om verdere stappen te zetten ga ik in oktober starten met

het inrichten van gesprekstafels waarin alle betrokken partijen met elkaar in gesprek kunnen

gaan om de zorgen over en weer te delen en naar elkaar te luisteren. lk hoop dat door deze ge-

sprekken een basis ontstaat om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen/compromissen.

Tot slot
lk vind het fijn om te horen en te constateren, dat de wil er bij eenieder is om vanuit een open

houding in dialoog te gaan. Als commissaris van de Koning wil ik mij daarom, ook na 1 oktober
2021, inzetten om de dialoog en deverbinding tussen alle betrokken partijen rondom bollen-

teelt in de gemeente Westerveld te verbeteren.



Aan: commissaris van de Koning, mevrouw J Klijnsma 

cc. leden Provinciale Staten 

 

 

Lhee/ Dwingeloo 4 oktober 2021 

 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Op 30 september 2021 ontvingen wij uw tussenrapportage over de stand van 
zaken ten aanzien van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het 
programma Duurzame bollenteelt in Drenthe. 

 
U heeft met een uitgebreide selectie van betrokkenen gesproken. Eigenlijk heeft u 

het werk van de dames Kool en Buitenkamp dunnetjes overgedaan.  
 
U stelt in uw korte samenvatting van de gesprekken met de bezorgde 

omwonenden dat deze aangeven dat de wettelijke kaders, toelatingsprocedures 
en de mate van toezicht en handhaving op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen ontoereikend zijn. 
 
Tot zover kunnen wij u volgen, al zijn de korte samenvattingen, ook van de andere 

gespreksgroepen, wel zeer minimaal.   
 

Na hetgeen geschreven is bij de kopjes "Blik naar Voren en Tot slot" haken we af. 
Wij herkennen ons totaal niet in deze weergave.   
 

Kort samengevat hebben wij aangegeven dat het niet zinvol is om zoveel moeite 

te doen om de communicatie weer te verbeteren. Uiteraard zullen wij fatsoenlijk 

blijven handelen, maar in de kern van de zaak zijn wij het niet met elkaar 

(bewoners en bollensector) eens.  

Bij de afronding van ons gesprek heeft u aangegeven met welk lijstje u teruggaat 

naar GS en PS.  

Kort samengevat: 
Luisteren en terugkoppelen aan de Provinciale Staten (en Gedeputeerde Staten)  
Ruimtelijke ordening en inrichting van het landschap 

Onderzoeken of er iets kan veranderen bij het CTGB met de toelating van middelen 
Inzetten op reductie van middelen.  

 
We hebben  op 3 september jl. een weergave van ons gesprek met u naar de 
overige bezorgde omwonenden van de NoordLheederes gestuurd. Omwille van de 

transparantie heeft u daarvan eveneens op 3 september jl. een kopie van ons 
ontvangen. Nogmaals hebben we ons verslag bij deze reactie gevoegd.  

 

 



Ook hebben we u een brief van een dorpsgenoot meegegeven die wegens 

persoonlijke omstandigheden niet kon deelnemen aan de gesprekstafels.  
Kort samengevat geeft zij aan dat dit conflict niet tussen partijen kan worden 

opgelost. De oplossing kan alleen door de politiek geboden worden, die moet 

kiezen voor bescherming van het, nee álle leven ten koste van een machtige 

sector.  

Onze blik naar voren  
Het is niet aan de betrokken partijen om onderling tot oplossingen te komen. Dat 

is de verantwoordelijkheid van de verschillende bestuurslagen, waarbij wij bereid 
zijn om input te leveren.  

 

Tot slot 

Wij willen best “onze” teler   weer een keer op de koffie uitnodigen. Ons probleem 

is niet de persoon in kwestie maar de overheid die de bewoners, de natuur en ons 

aller bodem niet beschermt.   

 

Met vriendelijke groet, 

JG Kolthoff 

S Dijkstra 
E Warnders 

en overige bezorgde omwonenden 

 

 



Terugblik gesprek Jetta Klijnsma, 2 september 2021, 
Aanwezig: Evert, Siemen en Joke. Jetta had als medewerker Marten van Delden mee.  

Marten vertelde dat er 40 aanmeldingen voor de tafelgesprekken op 7 september waren. We 

vroegen of Midden Drenthe ook nog had gereageerd. Met die groep wordt een aparte afspraak 

gemaakt.  

De sfeer was goed en ontspannen.  
 
We hadden als gesprekspunten voorbereid: 

1. Introductie via power point, over ontstaan groep NLE en communicatie met de teler  
2. Waarde van de cultuurhistorische es die nu verloren gaat 
3. Achteruitgang natuur 
4. Middelengebruik 
5. Watergebruik , consequenties voor het grondwater 
6. Wat het voor ons persoonlijk betekent 

 
1) Heb vooral dia 4 toegelicht. Om te laten zien dat wij veel moeite gedaan hebben om met de 

teler te communiceren en afspraken te maken. ( zie bijlage). Dat kwam wel over. We hebben 

gevraagd of ze zelf een keer naar de andere dia’s wil kijken om een idee te krijgen van al 

onze inspanningen van de afgelopen jaren.  We hebben ook gezegd dat het niet zinvol is om 

zoveel moeite te doen om de communicatie weer te verbeteren. We blijven heus wel 

fatsoenlijk maar we zijn het fundamenteel niet met elkaar eens.  

2) Siemen had allerlei prehistorische attributen meegenomen en Evert had een hoogtekaart van 

de es. Sprak haar heel erg aan en ook het idee dat deze erfenis door het slechte gebruik van 

de grond (uitspoelen, grondverslepingen enz.) verloren gaat. We hebben gezegd dat dit niet 

alleen in Lhee speelt maar in feite voor heel Drenthe geldt. Eigenlijk is het werelderfgoed, 

alleen zo wordt het niet gezien. Koloniehuisjes van 200 jaar terug zijn zichtbaar, maar 

verloren grond van minstens 10.000 jaar geleden niet. Ze kreeg het boek van Siemen mee: 

kruistocht door Drenthe. Siemen legde uit dat hij het noodzakelijk vond om naast alle 

prachtige plaatjes boeken over Drenthe en de natuur een document te maken om te laten 

zien wat er werkelijk aan de hand is. 

3) Omdat het mooi weer was zaten we in de tuin, en ging het gesprek al automatisch over het 

belang van de natuur. Evert vertelde over de zwaluwen die in de loop der jaren dat hij aan de 

es woont qua aantal ontzettend achteruit zijn gegaan. En de kieviten die vorige week tijdens 

het spuiten gestoord werden. En daarna naar het bespoten veld weer teruggingen. Dat het 

zorgelijk is wat daarvan het effect op de vogels is. We kregen de indruk dat ze van de 

achteruitgang van de natuur wel goed  op de hoogte was.  

4) We hebben het gehad over het spuiten van de afgelopen week, hoe het nog steeds stinkt. De 

stank komt door het middel MCPA. Dit middel vernietigt 1 jarige onkruiden maar geen 

grassoorten. Op onze es zijn de grassen ook afgestorven. Rara?? Al met al is er 3 keer achter 

elkaar over het perceel gespoten. We hebben de  app laten zien met een aantal berichten  

waarmee we elkaar op de hoogte houden.  

Uitgelegd hoe uitgekookt de middelensector is. Zoals bijvoorbeeld Bayer. Door de middelen 

extra geconcentreerd te maken betekent voor de buitenwacht dat er minder liters per ha 

nodig zijn. Het Dreft effect! En hoe de fabrikanten de boeren tips/ gebruiksaanwijzing  geven 

hoe om te gaan met glyfosaat houdende middelen zodat de gele velden niet zichtbaar zijn en 

burgers niet meer zeuren.  

5) Dit punt is niet uitgebreid besproken.  



6) Door de voorbeelden en de manier waarop we onze ervaringen vertelden heeft ze wel een 

duidelijk beeld gekregen wat het voor ons doet. We hebben 2 persoonlijke brieven 

meegegeven, 1 van een bewoner uit Lhee die volgende week had willen gaan maar niet kan 

en 1 van Siemen waarin hij nog eens heel duidelijk op papier heeft gezet wat hem dwars zit.  

Verder hebben we nog genoemd  

a. Dat er steeds gekozen wordt voor het economisch belang van de bollensector,  
dat de provincie heel veel (subsidies) geld stopt in natuur en milieuprojecten. Maar de kern niet 
aanpakt en dat het daardoor dweilen met de kraan open is. 

b. Dat het zuur is voor de mensen in Drenthe die niet bij een Natura 2000 gebied wonen en 
daardoor de Wet natuurbescherming niet kunnen gebruiken om de situatie te veranderen.  

 
Jetta vond wel dat we het tij mee hadden. Ze bedoelde daarmee dat er wereldwijd op klimaat gebied 
zoveel aan de hand is dat er wel iets moet gebeuren. Dat klinkt cynisch, maar zo bedoelde ze het 
niet.  
 
Bij haar vertrek hebben we nog even gevraagd, hoe de Gedeputeerde Staten (leden) tegenover haar 
initiatief om met groepen en mensen te praten staan. Ze vertelde dat ze het goed vinden dat ze de 
gesprekken voert en terugkoppelt. Dat het dus vooral om de communicatie gaat. Maar ze erkende 
ook dat de groep qua politieke standpunten op een aantal kwesties ver uit elkaar liggen. (PvdA/ GL/ 
CDA/ VVD en CU) 
Zelf denkt ze dat  de Ruimtelijke ordening (de inrichting van de provincie) heel belangrijk wordt en 
dat daar alle ingewikkelde kwesties – zonneweiden/ windmolens enz. - een (andere) plaats moeten 
krijgen. We hebben nog meegegeven dat de boeren zeggen dat ze voor het voedsel zorgen. En dat ze 
op die manier ook naar prioriteiten kan kijken. Voedsel boven bollen. We hebben zelfs alternatieve 
teeltgewassen genoemd die op de essen zouden kunnen.  
 
Haar lijstje wat ze mee terug neemt om iets mee te doen: 
Luisteren en terugkoppelen aan de Provinciale Staten ( en het college van Gedeputeerde Staten)  
Ruimtelijke ordening en inrichting van het landschap 
Onderzoeken of er iets kan veranderen bij het CTGB met de toelating van middelen 
Inzetten op reductie van middelen.  
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Aan: mevrouw Jetta Klijnsma, provincie Drenthe 
cc. Provinciale staten  
p.a. Statengriffie@drentsparlement.nl 
  `       
 
Westerveld, 4 oktober 2021  
 
 
Beste Jetta,  
 
Op 30 september 2021 ontving M=W de tussenrapportage over de gesprekken die zijn gevoerd met 
diverse partijen die betrokken zijn bij de bollenteelt in Drenthe. De inhoud geeft ons weinig hoop en 
vertrouwen dat er een oplossingsrichting komt voor de problemen die M=W met de bollenteelt 
ervaart.  
De voorstellen om de dialoog en de verbinding tussen alle betrokken partijen te verbeteren door met 
gesprekstafels te starten ervaren wij als een stap van acht jaar terug in de tijd, toen de Westerveldse 
‘lelie-wethouder’ Erik van Schelven een dialoog tot stand wilde brengen tussen telers en bezorgde 
burgers onder de naam ‘Platform lelieteelt’. Zelfs met ervaren mediation lukte dat niet. Partijen 
bleven lijnrecht tegenover elkaar staan omdat de belangen tegengesteld en, binnen de vigerende 
bestuurscultuur, onoverbrugbaar zijn. Het jarenlange praten en de vruchteloze overleggen waren 
uiteindelijk de aanleiding voor het ontstaan van M=W in 2018. We waren uitgepraat.  
 
De drie korte samenvattingen op pagina twee geven een indicatie waar het probleem zit. 
Uitgesproken concludeerde eerder al dat dialoog tussen telers en burgers geen oplossing kan bieden 
en de overheid aan zet is. Dit stuk concludeert opnieuw dat een nieuwe dialoog tussen telers en 
‘burgers’ nodig zou zijn waarmee het optreden van de overheid wéér buiten de discussie blijft.  
Nogmaals: het probleem ligt niet in de communicatie tussen teler en omwonenden. Het probleem zit 
in de toepassing van de bestaande wettelijke kaders om zowel de ruimtelijke problemen op te lossen 
als de natuur te beschermen. Overheden kiezen er bewust voor hun wettelijke plichten en 
mogelijkheden niet toe te passen, de problemen niet op te lossen en het een framing te geven als 
een probleem van de ‘burgers’.   
 
In de tussenrapportage wordt het Programma Duurzame Bollenteelt genoemd. Dit programma heeft 
andere doelen dan het oplossen van de problemen zoals gesignaleerd in Uitgesproken en nu 
nogmaals naar voren zijn gekomen. Dit programma is derhalve geen geschikt middel om deze 
problemen op te lossen. 
Wij beseffen dat de CdK in deze problematiek geen bestuursmacht heeft, maar verzoeken haar wel 
op basis van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de ogen te openen van de gedeputeerden 
om hen te doen inzien dat hun werkwijzen op de langere termijn onhoudbaar zijn en tot verdere 
maatschappelijke onrust leidt.   
Voor het oplossen van de problemen is nodig dat er een politieke omslag komt die leidt tot het 
bestuurlijk benutten van de wettelijke mogelijkheden en handhaven van de wettelijke bepalingen om 
omwonende burgers en natuur te beschermen. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 
De overheid is aan zet.   
 
 
Vereniging Meten=Weten 
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Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
Assen , 7 december 2021 
Ons kenmerk 49/5.1/2021002131 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
Onderwerp: Rapportage cvdK van de gesprekken in het kader van het  
Programma Duurzame Bollenteelt in Drenthe  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In uw vergadering van 7 juli 2021 is door de commissaris van de Koning de toe-
zegging gedaan de dialoog en verbinding tussen de betrokken partijen in het  
kader van het Programma Duurzame Bollenteelt te stimuleren. De commissaris 
heeft hiertoe diverse gesprekken gevoerd, met een brede vertegenwoordiging 
van alle betrokkenen. Op 30 september 2021 hebt u hierover een eerste rappor-
tage ontvangen.  
 
Hierbij treft u de volgende rapportage van de Commissaris hierover aan, waarin u 
wordt geïnformeerd over de vervolgstappen die zij voornemens is te gaan zetten. 
In 2022 zullen wij u, namens de commissaris van de Koning, van tijd tot tijd rap-
porteren over onze bevindingen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Rapportage 
mb/coll. 



Rapportage van de commissaris van de Koning over de stand van zaken ten aanzien 
van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het programma Duurzame bol-
lenteelt in Drenthe.  
 
Aanleiding 
Op 30 september 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten u mijn tussenrapportage toe-
gestuurd over de stand van zaken ten aanzien van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader 
van het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe. In deze rapportage heb ik u toegezegd 
om u begin december wederom te rapporteren. Met deze rapportage geef ik invulling aan deze 
toezegging.  
  
Vervolggesprekken   
In de maanden oktober en november heb ik opnieuw gesproken met omwonenden, belangen-
groepen, telers, natuurorganisaties, distributeurs en overheden (provincie, gemeente, water-
schap). In deze gesprekken heb ik verkend op welke manier de dialoog tussen de betrokkenen 
op gang kan worden gebracht. Vrijwel alle gesprekspartners hebben aangegeven, dat zij be-
trokken willen blijven bij dit initiatief. 
  
Brede gesprekstafel  
Ik ben voornemens na het kerstreces, als corona het toelaat, te starten met een brede gespreks-
tafel waarvoor alle gesprekspartners (inclusief de overheden) worden uitgenodigd. Het pro-
gramma Duurzame bollenteelt geeft aan dat er een dialoog noodzakelijk is tussen alle belang-
hebbenden. Het dialoogtraject is verbonden met de pilot, maar de gespreksonderwerpen zijn 
breder dan de sporen één en drie van de pilot. Uiteraard is het mogelijk voor ‘nieuwe’ belang-
stellenden om hierbij aan te sluiten. Ik zal als commissaris van de Koning deze gesprekstafel faci-
literen en onafhankelijk voorzitten. 
  
Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat er weinig informatie (meer) wordt verschaft 
tussen de betrokkenen over en weer. In het verleden zijn er initiatieven geweest om elkaar te 
informeren over de teelt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar deze zijn om 
verschillende redenen niet meer functioneel. Met de gezamenlijke gesprekstafel kan dit weer op 
gang worden gebracht. Ik richt mij er daarbij op, dat dit leidt tot een (hernieuwd) vertrouwen in 
elkaar. Om dat vertrouwen op te bouwen is het belangrijk dat betrokkenen het gesprek open 
met elkaar voeren, er plek is voor ieders verhaal en inzicht wordt verkregen in elkaars beweeg-
redenen en acties. Het is van wezenlijk belang om van elkaar te weten wat er leeft en speelt 
rond de bollenteelt. 
  
Uit de gesprekken komt naar voren dat de doelstelling van de pilot “duurzame bollenteelt”  
als zodanig wordt onderschreven voor wat betreft reductie en verduurzaming van gewas- 
bescherming. Daarbij heeft een aantal omwonenden aangegeven het belangrijk te vinden  
om inhoudelijk betrokken te zijn en een stem te hebben in het programma. Een aantal om-
wonenden, belangengroepen en natuurbeheerders heeft aangegeven dat ze de ‘stip op de  
horizon’ in 2030 (te) ver weg vinden en dat de pilot onvoldoende soelaas biedt voor de zorgen 
die er nu zijn. 
  
Ik constateer, dat de verwachtingen ten aanzien van de rol van de overheden (provincie en ge-
meente) bij (het reduceren van) de bollenteelt en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen niet 
aansluiten bij wat deze overheden (kunnen) bieden. Uit de gesprekken met deze overheden 
maak ik op dat er geen reële juridische mogelijkheden zijn om op planologisch gebied grenzen 



te stellen aan deze teelt en dat er geen draagvlak is om voor de landbouwsector extra regels op 
te leggen bovenop de landelijke regels. Er worden wel mogelijkheden gezien door de over- 
heden om op vrijwillige basis afspraken te maken ten aanzien van bollenteelt en de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
  
Aan de gesprekstafel moeten de verwachtingen van alle betrokkenen verder in kaart worden 
gebracht en een setting worden geboden om te komen tot (vrijwillige) afspraken, die recht doen 
aan de zorgen en de te onderscheiden belangen. 
 
Gezamenlijke agenda 
Op de door alle gesprekspartners vast te stellen gezamenlijke agenda komen in ieder geval de 
onderwerpen terug, die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan: 

• het maken van praktische communicatieafspraken over wat en wanneer er wordt gespoten;  

• het delen van inzichten en kennis over bodem, milieu en natuurleven, die zijn opgebouwd bij 
de agrariërs, (georganiseerde) omwonenden, natuurorganisaties en de verschillende over- 
heden; 

• het doen van vervolgonderzoek; 

• de kansen en belemmeringen met betrekking tot het biologisch telen van bollen in kaart 
brengen; 

• het uitwisselen van informatie over de wettelijke (on)mogelijkheden van bollenteelt en ge-
wasbescherming; 

• verduidelijking van de werkwijze van toezichthoudende organisaties zoals het NVWA en de 
overheden (Rijk, provincie, waterschap en gemeente); 

• etc.  
  
Vervolg  
Het verder inkleuren van de dialoog neem ik graag, samen met mijn gesprekspartners, onder 
mijn hoede. Ik zal de Staten van tijd tot tijd informeren over de stappen, die hierbij worden  
gezet. 




