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Aanleiding 

In voorgaande vergaderingen van de commissie Omgevingsbeleid en van Provinciale Staten is meermaals de 
problematiek rondom de lelie- en bollenteelt in Drenthe punt van discussie geweest. De sierteelt is een 
groeiende sector en wordt op steeds meer plekken in Drenthe bedreven. In toenemende mate maken 
omwonenden zich zorgen over de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de 
volksgezondheid in hun leefomgeving. De intensieve bodembewerking die nodig is om de grond geschikt te 
maken, zeker op de hoger gelegen zandgronden, en de aanleg van drainage- en irrigatiewerken hebben effect 
op de omliggende natuur, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. 

Het rapport van Bout advocaten heeft duidelijk aangetoond dat – zeker in nieuwe situaties en onder de 
binnenkort in werking tredende Omgevingswet – de provincie gezien het provinciale belang middels het eigen 
ruimtelijk ordeningsinstrumentarium (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) regels kan stellen ten 
behoeve van de fysieke leefomgeving.  

 
Visie van de fracties  

Met alle grote maatschappelijke opgaven die op dit moment spelen wordt de provincie in toenemende mate 
een regionale regierol toegedicht. Dit geldt zeker daar waar het gaat om de schijnbaar tegengestelde belangen 
in het ruimtegebruik in de provincie, waarin opgaven rondom woningbouw, natuurontwikkeling, waterbeheer 
en agrarische activiteiten en de belangen daarin van verschillende groepen mensen en organisaties moeten 
worden gewogen. Het instellen van spuit- en teeltvrije zones kan bijdragen aan het verminderen van de 
bestaande zorgen bij omwonenden over de gevolgen voor de gezondheid en een lagere impact van de lelie- en 
bollenteelt op nabijgelegen natuur en waterlichamen.  

Op basis van het rapport concluderen de fracties van D66, GL, PvdA, PvdD en SP dat de provincie moet 
voorsorteren op de mogelijkheden die het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium onder de nieuwe 
Omgevingswet de provincie gaat bieden om in de nabijheid van woon- en natuurgebieden paal en perk te 
stellen aan deze bedrijfstak. Gezien de noodzakelijke goede afweging tussen de betrokken belangen moeten 
specifieke situaties nader onderzocht worden en moet er meer monitoring van gezondheidsklachten en de 
impact van deze bedrijfstak op omliggende natuurgebieden en waterlichamen plaats gaan vinden. Bovendien 
vinden de fracties het van groot belang om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport mee te nemen in de 
voorbereidingen op de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.  

 

Vragen aan het college van GS: 

1. Op welke wijze interpreteert u de uitkomsten van het rapport van Bout Advocaten? 
2. Bent u bereid om nader onderzoek in te stellen naar specifieke situaties in Drenthe? 
3. Ziet u kansen en bent u bereid om in de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie 

Drenthe de bevindingen uit dit rapport mee te nemen in de discussies en uitwerking van de nieuwe 
Omgevingsvisie? 

Vragen aan de overige fracties: 

1. Op welke wijze interpreteert u de uitkomsten van het rapport van Bout Advocaten? 
2. Hoe kijkt u aan tegen de belangenafweging tussen omwonenden, natuur en agrarisch ondernemers? 
3. Hoe beziet uw fractie dit dossier in het licht van het algemene beleidsuitgangspunt dat bodem en 

water leidend moeten zijn in het ruimtelijke beleid? 
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Aan: 
Statencommissie Omgevingsbeleid 

Assen, 11 juli 2022  
Ons kenmerk: 28/SG/202202115  
Onderwerp: Onderzoek juridische context Bollenteelt/gewasbeschermingsmiddelen 

Geachte leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 

De Commissie van Onderzoek initieert en begeleidt namens Provinciale Staten onderzoek dat 
bijdraagt aan de informatie- en beoordelingspositie van PS. Binnen dit kader heeft de Commissie 
van Onderzoek Bout Advocaten opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren met de 
volgende onderzoeksvraag: 

“Welke mogelijkheden biedt het omgevingsrecht en het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium de 
Provincie (PS en/of GS) om desgewenst, in relatie tot het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woon- en natuurgebieden, te komen tot spuit- 
en/of teeltvrije zones in zowel bestaande en/of historisch gegroeide en/of nieuwe situaties?  

Wat begrenst deze mogelijkheden?” 

Wij bieden u het onderzoek ter kennisgeving aan. 

Namens de Commissie van Onderzoek, 
Hoogachtend, 

Henk Nijmeijer, 
voorzitter 



 

 
 
Provinciale Staten Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 

Per e-mail: s.buissink@drentsparlement.nl 
 

 

 

Mr. A.A. Westers (advocaat) 

Mr. J.H. Mastenbroek (advocaat) 

 

 

Groningen, 11 juli 2022 
 
 
Geachte dames en heren, 

 

1 Inleiding 

 

De provincie Drenthe onderkent een spanningsveld tussen het (economische) belang van de 

bollenteelt en de nadelige effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor deze 

teelt voor de woon- en leefomgeving en de natuur. Naar aanleiding van het standpunt van 

Gedeputeerde Staten dat het instellen van teelt- en/of spuitvrije zones om juridische redenen 

niet mogelijk zou zijn, is ons door de Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten 

verzocht de toepasselijke regelgeving op een rij te zetten.  

 

In dat kader heeft de Commissie van Onderzoek ons verzocht de volgende vragen te 

beantwoorden: 

 

“Welke mogelijkheden biedt het omgevingsrecht en het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium 

de Provincie (PS en/of GS) om desgewenst, in relatie tot het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woon- en natuurgebieden, te komen tot spuit- 

en/of teeltvrije zones in zowel bestaande en/of historisch gegroeide en/of nieuwe situaties?  

 

Wat begrenst deze mogelijkheden?” 

 

Hierbij voldoen wij graag aan uw verzoek.  

Uw ref  :  

Onze ref : jhm / ag / 2022.15428 / 22-00036911 

Inzake : PS Drenthe / Advies spuit- en teeltvrije zones 

E-mail : mastenbroek@boutadvocaten.nl 
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2 Leeswijzer 

 

Hieronder vindt u puntsgewijs: 

 

3. Samenvatting, mogelijkheden huidig instrumentarium, begrenzingen en nieuwe 

Omgevingswet 

4. Juridisch kader, specifieke wetgeving, ruimtelijk ordeningsinstrumentarium, 

jurisprudentie en Omgevingswet 

5. Tussenconclusie 

6. Beantwoording vragen, mogelijkheden en begrenzingen 

7. Afrondend 

 

 

3 Samenvatting 

 

3.1 mogelijkheden 

 

Er bestaat specifieke wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn 

toegestaan en hoe de middelen gebruikt moeten worden, te weten de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en het Activiteitenbesluit. Het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is dan ook wettelijk toegestaan. Deze 

wetgeving bevat geen regels over de afstand tot woon- en natuurgebieden. Daardoor is het 

mogelijk om het omgevingsrecht en het ruimtelijk ordeningsinstumentarium in te zetten. De 

Provincie kan daarmee, in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 

nabijheid van woon- en natuurgebieden, desgewenst komen tot spuit- en/of teeltvrije zones.. 

 

Aangezien de bollenteelt in diverse regio’s van de provincie voorkomt, is er sprake van een 

provinciaal belang. De mogelijkheid bestaat daardoor om regels te stellen in de Provinciale 

Verordening, of voor specifieke locaties in een Provinciaal inpassingsplan. Het toetsingskader 

voor het toepassen van het instrumentarium is een goede ruimtelijke ordening en specifiek het 

aspect van een acceptabele woon- en leefomgeving. Voor bestaande situaties is er de 

verplichting om overgangsrecht op te nemen. 

 

Ook het natuurbeschermingsrecht speelt in de nabijheid van Natura-2000 gebieden een rol. De 

bollenteelt is een project in de zin van artikel 2.7 Wet natuurbescherming (Wnb). In de 

nabijheid van een Natura 2000 gebied kunnen significante gevolgen niet altijd uitgesloten 

worden en kunnen door GS in vergunningen regels gesteld worden, waar onder teelt- en/of 

spuitvrije zones. 

 

Voor nieuwe situaties is het instellen van spuit- en/of teeltvrije zones mogelijk. In de 

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn teelt- en 

spuitvrije zones voor nieuwe situaties aanvaardbaar geacht. In deze zaken is op grond van de 

adviezen van de Gezondheidsraad een afweging gemaakt tussen de belangen van de telers 

voor de bedrijfsvoering en de belangen van het garanderen van een gezonde woon- en 

leefomgeving voor omwonenden. Deze afweging en het instellen van een zone is in 

overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening geacht.  
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3.2 begrenzingen 

 

Voor het wijzigen van bestaande situaties is de toets veel strenger. Onder de Agrarische 

bestemmingen in de diverse bestemmingsplannen is de mogelijkheid van wisselteelt 

(waaronder bollenteelt) een bestaande agrarische functie en derhalve bestaand agrarisch 

gebruik. Op grond van in ieder geval de oudere adviezen van de Gezondheidsraad is, met 

inachtneming van de wettelijke verplichting van het overgangsrecht, het instellen van een 

spuit- en/of teeltvrije zone in beginsel niet toegestaan. Volgens de jurisprudentie staat nog 

onvoldoende vast dat de nadelige gevolgen van het gebruik van toegelaten 

gewasbeschermingsmiddelen vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening zo groot zijn 

dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. Onder bijzondere 

omstandigheden kan het laten voorbestaan van een bestaande, historisch gegroeide situatie 

echter in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening, indien blijkt dat de nadelige gevolgen 

zo groot zijn dat de gezondheid van omwonenden niet meer kan worden gegarandeerd, 

blijkend uit specifieke onderzoeken of locatie gegevens.  

 

Wanneer die specifieke onderzoeken daarvoor een onderbouwing kunnen vormen, zouden 

voor bestaande situaties ook generieke zones voor de gehele provincie voor de bollenteelt 

kunnen worden ingesteld. Hiervoor is specifiek provinciaal onderzoek naar de 

gezondheidsrisico’s wel een voorwaarde.  

 

3.3 Omgevingswet 

 

Onder de nieuwe Omgevingswet zijn er meer mogelijkheden. De verwachting is dat de 

Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. In de Omgevingswet worden alle 

aspecten van de fysieke leefomgeving meegewogen en is ook voor het aspect gezondheid voor 

omwonenden het voorzorgbeginsel van toepassing. Dit houdt in, dat de Provincie in beginsel 

niet hoeft te wachten met beschermende maatregelen, totdat een onomstotelijk bewijs van 

schadelijke effecten is geleverd. In het meest recente advies van de Gezondheidsraad over de 

effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van omwonenden wordt ook de 

toepassing van het voorzorgbeginsel genoemd en wordt geadviseerd locatie specifiek te 

monitoren. In de Omgevingswet is er geen wettelijke verplichting meer voor het opnemen van 

overgangsrecht. 

 

4 Juridisch kader 

 

4.1 Inleiding  

 

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is specifieke wetgeving 

van toepassing voor bescherming van milieu en volksgezondheid, te weten de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast 

zijn de wettelijke kaders en provinciale bevoegdheden van de Wet ruimtelijke ordening voor 

een goede ruimtelijke ordening (waaronder de woon- en leefomgeving) van belang en de Wet 

natuurbescherming voor de bescherming van natuurgebieden. In de jurisprudentie over teelt- 

en spuitvrije zones zijn zowel nieuwe situaties als bestaande situaties aan de orde geweest. 
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Ook is de mogelijkheid van generieke zones beoordeeld en enkel locatie specifieke zonering. 

Hierna worden deze verschillende situaties besproken.  

De uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet zijn niet beperkt tot alleen een goede 

ruimtelijke ordening, maar strekt zich uit over de gehele fysieke leefomgeving. Het 

voorzorgbeginsel is onder de nieuwe Omgevingswet voor alle aspecten van de fysieke 

leefomgeving, waaronder de gezondheid van omwonenden, van toepassing. Het 

voorzorgbeginsel houdt in dat het bevoegd gezag niet hoeft te wachten met beschermende 

maatregelen, totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd. 

 

4.2 Specifieke wetgeving gewasbescherming  

 

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollen- en lelieteelt is de 

navolgende specifieke wetgeving van toepassing.  

 

1. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; 

 

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de 

gezondheid van mens, dier en voor het milieu. Er gelden daarom eisen voor de 

toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze regels staan ten eerste 

in de Europese Verordening (EG) Nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen 

van gewasbeschermingsmiddelen en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Wgb). In Nederland mogen alleen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden die het 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 

toegelaten op de Nederlandse markt. Het Ctgb publiceert de lijst met toegelaten 

gewasbeschermingsmiddelen. Voor de bollenteelt zijn verschillende 

gewasbeschermingsmiddelen toegestaan.  

 

De Wgb wordt verder uitgewerkt in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Bgb). Artikel 2 Wgb kent naast de specifieke regels voor het gebruik een 

algemene zorgplicht. Voor het toezicht van het gebruik  en handhaving van de wet is 

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het bevoegd gezag.  

 

2. Activiteitenbesluit milieubeheer, gebaseerd op artikel 8.40 Wet milieubeheer 

 

Afdeling 3.5.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer regelt, ter bescherming van het 

milieu, het telen van gewassen in de open lucht en het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. De artikelen 3.79 tot en met 3.83 zijn van toepassing op 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open 

lucht, waaronder de bollenteelt. Ten aanzien van verspreiding via de lucht is het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen ook gereguleerd in afdeling 3.5.2 van de 

Activiteitenregeling milieubeheer –agrarische activiteit, telen van gewassen in de open 

lucht.  

 

Voor landbouwbedrijven met een open teelt schrijft het Activiteitenbesluit voor dat 

teeltvrije zones worden aangehouden, gemeten vanaf het midden van het gewas tot de 
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insteek van het oppervlaktewater. De breedte van de zones varieert tussen 900 en 50 

centimeter. Voor laag groeiende gewassen is die zone ten minste 150, 100 of 50 

centimeter, afhankelijk van de gebruikte drift reducerende technieken of teeltwijze. 

Langs specifieke oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen in het 

Uitvoeringsbesluit meststoffen bedraagt de teeltvrije zone voor elk gewas 500 

centimeter. Die breedte moet ook altijd ten minste worden aangehouden voor 

boomkwekerijgewassen, die in opwaartse of zijwaartse richting bespoten worden. 

Verder moeten bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op grond van de 

Activiteitenregeling voorgeschreven spuitinstallaties worden gebruikt en maatregelen 

in acht worden genomen voor de bescherming van bodem en water. 

 

Het bevoegd gezag kan in bepaalde situaties bij maatwerkvoorschriften andere 

teeltvrije zones voorschrijven. Voor de bollenteelt is het bevoegd gezag het College 

van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

 

Daarnaast kan het bevoegd gezag bij het lozen in een niet aangewezen 

oppervlaktewaterlichaam, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe 

noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift een bredere teeltvrije zone vaststellen op grond van 

artikel 3.81 lid 3 Activiteitenbesluit. Verder moeten in de open teelten drift 

reducerende technieken worden toegepast. Toepassing van een bepaalde drift 

reducerende techniek in de open teelten is toegestaan, indien die in de voorschriften 

expliciet wordt genoemd, of het bevoegd gezag op basis van een aanvraag heeft beslist 

dat met toepassing van een niet-genoemde techniek in een concreet geval een ten 

minste gelijkwaardig niveau aan bescherming van het milieu wordt bereikt op grond 

van artikel 1.8 Activiteitenbesluit.  

 

In deze specifieke wetgeving voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn geen 

regels opgenomen voor in acht te nemen afstanden tot woon- en natuurgebieden. 

 

 

4.3 Wet ruimtelijke ordening, teelt-, spuitvrije zones en provincie 

 

4.3.1 Provinciale bevoegdheden 

 

Paragraaf 3.5.1 en afdeling 4.1 Wro geven Provinciale Staten de bevoegdheid regels te stellen 

die met het oog op een goede ruimtelijke ordening nodig zijn om de provinciale belangen te 

behartigen. Op grond van artikel 4.1 kunnen regels gesteld worden in de provinciale 

Omgevingsverordening. De desbetreffende regels  kunnen dan betrekking hebben op de 

inhoud van de gemeentelijke bestemmingsplannen, waaronder teelt- en spuitvrije zones in 

geval van bollenteelt.  

 

Op grond van artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening (Wro) hebben Provinciale Staten de 

bevoegdheid om met het oog op een goede ruimtelijke ordening een provinciaal 

inpassingsplan vast te stellen indien er sprake is van provinciale belangen. Provinciale Staten 

heeft hiermee de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waarin bepaalde regels gelden, 

waaronder teelt- en spuitvrije zones.  
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Bepalend is de vraag of er een provinciaal belang speelt en of het belang zich leent voor 

behartiging op provinciaal niveau, vanwege de daaraan verbonden bovengemeentelijke 

aspecten.  

In de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe is in artikel 6.17, eerste lid een verbod 

opgenomen om binnen een afstand van 4 meter vanaf de insteek van het oppervlakte water 

gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. 

 

Voor de teelt van lelies en tulpen geldt er een minimale teeltvrije zone van 50, 100 of 150 

centimeter. In de omgevingsvisie is verder bepaald dat de provincie de kwaliteit van het 

oppervlaktewater van de Drentsche Aa beschermt, in verband met het gebruik van dit water 

voor de openbare drinkwatervoorziening. In de Provinciale Omgevingsverordening is daarom 

een verbod opgenomen voor het verspuiten van gewasbeschermingsmiddelen en een verbod 

op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in een strook langs het oppervlaktewater, 

met een in de Provinciale Omgevingsverordening opgenomen breedte. De provinciale 

omgevingsvisie verwijst op die manier weer naar de Omgevingsverordening. 

 

In de Omgevingsvisie Drenthe 2018 is aanvullend bepaald dat de provincie verantwoordelijk 

is voor het vaststellen van de grond- en oppervlaktewaterlichamen en de bijbehorende doelen. 

Bovendien is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen in de 

grondwaterlichamen. Ten aanzien van het voorkomen van diffuse belasting met meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen ligt er een taak bij het Rijk. De uitvoering van het beleid is 

verder opgenomen in het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027. In dat beleid is 

echter niet specifiek iets geregeld voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarin staat wel dat het 

doel is om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. 

 

Verder is in deze visie bepaald dat op ingerichte percelen voor functie natuur gelegen in de 

NNN, die worden verpacht door de provincie, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

niet is toegestaan. Op nog niet ingerichte percelen waar de functie landbouw is, gelegen in de 

NNN die worden verpacht door de provincie, geldt voor bescherming van de bodemkwaliteit 

het volgende: 

 

- De teelt van bloembollen en meerjarige gewassen is niet toegestaan; 

- Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op gras- en bouwland is niet toegestaan.  

- Het gebruik van meststoffen op gras- en bouwland is niet toegestaan. 

 

Er zijn geen recente voorbeelden van provinciale teelt- en spuitvrije zones bekend. Enkel de 

provincie Gelderland heeft geruime tijd geleden het streekplan Gelderland 1996 gehad, met 

daarin opgenomen regels voor bestemmingsplannen tussen nieuwe woonfuncties en agrarische 

gronden waar gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden en waarbij een afstand 50 

meter in acht genomen diende te worden.  

 

4.3.2 Goede ruimtelijke ordening 

 

Voor het gebruik maken van de bovenstaande provinciale bevoegdheden op grond van de 

Wro, is het toetsingskader een goede ruimtelijke ordening waaronder het aspect van een goede 

woon- en leefomgeving. Hoewel Europees en landelijk het gebruik van 
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gewasbeschermingsmiddelen op grond van de Wgb is toegestaan, heeft de Wgb een andere 

werkingssfeer dan de Wro en kunnen er in het kader van het handhaven van een goede woon- 

en leefomgeving regels via het ruimtelijk ordeningsinstumentarium gesteld worden. 

 

Verder is van belang de verplichting om ten aanzien van de bestaande situaties voor gebruik 

van gronden overgangsrecht op te nemen, ingevolge het bepaalde in artikel 3.2.2 Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro).  

 

4.3.3 Wet natuurbescherming  

 

Op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om zonder 

vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet verband houdt met of 

nodig is voor een Natura 2000 gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 

of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied. Naar aanleiding 

van een handhavingsverzoek heeft de rechtbank geoordeeld dat er mogelijk voor de lelieteelt 

een natuurvergunning nodig is, ook ten aanzien van de bestaande lelieteelt. Tegen die 

uitspraak, die hierna aan de orde komt, loopt nog hoger beroep.  

 

4.3.4 Jurisprudentie 

 

Voor de mogelijkheid van teelt- en spuitvrijezones in de nabijheid van woon- en 

natuurgebieden is de navolgende jurisprudentie van belang.  

 

Nieuwe situaties 

  
 

1. ABRvS 23 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8308; 

 

De Afdeling concludeert in deze zaak: 

 

Er zijn geen wettelijke voorschriften over de minimaal aan te houden afstanden tussen 

gronden waarop bomen en andere gewassen in de openlucht worden geweekt en 

nabijgelegen gevoelige objecten, zoals woningen, kinderdagverblijven of scholen. Het 

ontbreken van zulke voorschriften laat echter onverlet dat in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening een afweging van alle bij het gebruik van de gronden betrokken 

belangen dien plaats te vinden, waarbij de aan te houden afstand tussen een 

fruitteeltbedrijf en gevoelige functies zodanig gekozen dient te worden dat een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. De Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) staat hieraan niet in de weg omdat de 

Wro en de Wgb een eigen werkingssfeer hebben.  

 

 

2. ABRvS 18 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1154; 

 

In deze uitspraak is de voorgenoemde redenering herhaald en bevestigd, waarmee dit 

vaste jurisprudentie van de Afdeling is.  
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Bestaande situaties 

 

 

3. ABRvS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1085 en ECLI:NL:RVS:2014:4036; 

 

De Afdeling concludeert in deze zaak: 

 

Op grond van het te beschermen overgangsrecht wanneer zowel de agrarische functie 

en de gevoelige functies rechtmatig aanwezig zijn en de afstand tussen beide functies 

minder is dan de reeds genoemde 50 meter, kan in beginsel een spuitvrije zone met een 

grotere afstand dan de feitelijke bestaande niet worden ingevoerd. Echter het enkele 

gegeven dat er een bestaande situatie aan de orde is, betekent nog niet dat in het 

geheel geen betekenis behoefte worden toegekend aan de milieu hygiënische gevolgen 

van de fruitboomgaard voor de omgeving. Het laten voortbestaan van een bestaande 

historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede 

ruimtelijke ordening, indien blijkt dat de nadelige gevolgen hiervan zo groot zijn dat 

deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. Dit is met name 

het geval indien de gezondheid van omwonenden niet kan worden gegarandeerd.   

 

 

De raad heeft onder verwijzing naar het rapport van de Gezondheidsraad juist 

overwogen dat het belang bij behoud van de bestaande situatie in dit geval dient te 

prevaleren, aangezien niet vaststaat dat de nadelige gevolgen vanuit een oogpunt van 

goede ruimtelijke ordening zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer 

aanvaardbaar kunnen worden geacht.  

 

Bollenteelt wisselteelt bestaand of nieuw gebruik  

 

4. ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2312 

 

De Afdeling concludeert in deze zaak dat wisselteelt, het om de zoveel jaren wisselen 

van teeltgewassen een bestaande situatie is. Het beperken van de wisselteelt kan, maar 

vereist de hiervoor genoemde zwaarwegende motivering en afweging van de belangen 

van de akkerbouw. 

 

Generieke spuitvrije zones  

 

5. ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1603 

 

De Afdeling concludeert in deze zaak: 

 

De gemeenteraad heeft aangegeven dat advies is ingewonnen over de wens van 

vereniging milieudefensie en anderen om generieke spuitvrije zones in het plan op te 

nemen. In het advies zijn de rapporten van het RIVM over gezondheidsrisico’s 

meegenomen. In beide adviezen wordt geconcludeerd dat er onvoldoende basis is voor 

het invoeren van generieke spuitvrije zones in het bestemmingsplan. De afdeling stelt 
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vast dat vereniging milieudefensie en anderen geen concrete situaties hebben 

aangegeven waarvoor spuitvrije zones zouden moeten worden opgenomen.  

 

De Raad heeft ter zitting toegelicht dat sprake is van bestaand gebruik. Een generiek 

verbod zou toch gevolg hebben dat het toegelaten gebruik van agrarische percelen 

ernstig wordt beperkt. De Raad stelt dat er geen aanknopingspunten zijn dat er binnen 

het plangebied situaties zijn waar gezondheidsrisco’s zodanig zijn dat die aanleiding 

zouden moeten zijn om in het kader van een goede ruimtelijke ordening een regeling in 

het plan op te nemen. Daarbij heeft de Raad betrokken dat in het advies met betrekking 

tot het rapport bestrijdingsmiddelen en omwonenden; samenvattend rapport over 

blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten van het RIVM wordt geconcludeerd dat 

geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

in de bollenteelt leidt tot dermate risico’s voor de volksgezondheid voor de 

omwonenden van bollenvelden dat sprake is van een onaanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Gelet op het vorenstaande heeft de Raad zich dan ook in redelijkheid op 

het standpunt kunnen stellen dat het niet nodig is in zoverre een regeling in het plan te 

treffen.  

 

Het vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden van de Gezondheidsraad van 29 

juni 2020 is door de afdeling niet bij de beoordeling betrokken omdat dit rapport 

dateert van na de datum van het bestreden besluit. ” 

 

 

6. vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden d.d. 29 juni 2020 van de 

Gezondheidsraad.  

 

In de vorenstaande jurisprudentie komt telkens het advies van de Gezondheidsraad ut 

2011 en 2014 (Gezondheidsraad 2011/18 en 2014/02) naar voren. Hierin is aangeven, 

dat er geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt leidt tot dermate grote risico’s voor de 

volksgezondheid voor de omwonenden, dat sprake is van een onaanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Op 29 juni 2020 is het vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden 

uitgebracht (Gezondheidsraad 2020/10). Dit advies is in de vorenstaande jurisprudentie 

niet meegewogen. 

 

Samengevat, geeft de Gezondheidsraad in het vervolgadvies uit 2020 aan, dat de 

conclusie gerechtvaardigd is dat blootstelling aan chemische 

gewasbeschermingsmiddelen een risico voor de gezondheid vormt, al is niet duidelijk 

hoe groot het risico in de huidige Nederlandse landbouwpraktijk is. Het 

blootstellingsonderzoek onder omwonenden van bollenvelden wijst er op dat 

omwonenden van bollenvelden meer dan gemiddeld zijn blootgesteld aan gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen. Conclusies over de aan- of afwezigheid van 

gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn op basis van het onderzoek niet te trekken. 

De Gezondheidsraad adviseert betere monitoring van gebruik en blootstelling. Voor dit 

moment adviseert de Gezondheidsraad voor de gezondheidsrisico’s het 
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voorzorgsbeginsel toe te passen en te streven naar een zo laag mogelijke blootstelling 

aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

 

7. rechtbank Noord-Nederland 18 juni 2021, ECLI:RBNNE:2021:2483)  

 

In deze uitspraak is uitgemaakt dat de lelieteelt, zijnde een fysieke ingreep in het 

natuurlijk milieu, aangeduid moet worden als een project.  

 

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek heeft de rechtbank geoordeeld dat er 

mogelijk voor de lelieteelt een natuurvergunning nodig is. Ook ten aanzien van de 

bestaande lelieteelt kan volgens de rechtbank op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb een 

vergunningsverplichting gelden. Beoordeeld moet worden of het project, de lelieteelt 

bij het Natura 2000 gebied Holtingerveld, vooral door het gebruik van de 

gewasbeschermingsmiddelen, significante gevolgen heeft voor het Holtingerveld.  

 

Tegen deze uitspraak van de rechtbank is door GS Drenthe hoger beroep ingesteld bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitkomst is nog niet 

bekend.  

 

8. Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2022, 

ECLI:RBNNE:2022:2136  

 

Enkele dagen geleden is naar aanleiding van een handhavingsverzoek tegen het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen in een bestuursrechtelijk kort geding door de 

Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. In deze uitspraak wordt het besluit tot 

afwijzing van de handhaving door GS van de provincie Drenthe niet geschorst en 

voorlopig in stand gehouden. Volgens de Voorzieningenrechter is nog onduidelijk of er 

sprake is van een overtreding en of het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen bij 

de Natura 2000-gebieden aan een passende beoordeling op grond van de Wnb moet 

worden onderworpen. In de verdere hoofdzaak zullen deze vragen beantwoord moeten 

worden.  

 

In het kort komt het er op neer, dat de Voorzieningenrechter het verzoek om 

handhaving voor alle Natura-2000 gebieden vooralsnog te breed vond en onvoldoende 

concreet voor specifieke locaties. 

 

4.3.5 Nieuwe Omgevingswet  

 

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Voor de 

mogelijkheden van het omgevingsrecht voor de provincie is dan het instrument van de 

Omgevingsverordening van belang om regels voor gewasbeschermingsmiddelen en de 

bollenteelt te stellen. De Omgevingswet kent niet de wettelijke verplichting van het 

overgangsrecht en gaat ten aanzien van het beschermingsniveau van de fysieke leefomgeving 

waaronder ook de volksgezondheid op grond van artikel 2.23 uit van het voorzorgsbeginsel. 

Dit houdt in, dat de Provincie niet hoeft te wachten met beschermende maatregelen, totdat een 

onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd. De huidige begrenzingen van de 
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mogelijkheden van de Provincie om spuit- en/of teeltvrije zones in te stellen, zullen met 

invoering van de nieuwe Omgevingswet dan ook grotendeels vervallen. 

 

 

5 Tussenconclusie 

 

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt is ten eerste specifieke 

wetgeving van toepassing.  Het gaat   hier om de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Wgb) voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu waarbij de 

Minister van LNV en de NVWA voor toepassing en handhaving het bevoegd gezag is. Verder 

is het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van 

toepassing. Het Activiteitenbesluit kent algemene regels met beperkte teeltvrije zones voor de 

bescherming van het milieu, die vooral zien op de bodem en het water. Er bestaat een 

mogelijkheid/bevoegdheid deze middels maatwerkvoorschriften in specifieke situaties uit te 

breiden. Het bevoegd gezag hiervoor is de gemeente. De provincie heeft hier voor de 

bollenteelt geen bevoegdheden. Deze specifieke wetgeving kent geen regels voor afstand tot 

woon- en natuurgebieden. 

 

In het geval dat er relevante provinciale ruimtelijke belangen spelen heeft de provincie de 

bevoegdheid en de mogelijkheid om op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) regels te 

stellen. Er is al snel sprake van een provinciaal belang, bijvoorbeeld als de teelt zich in 

meerdere gebieden van de provincie afspeelt. De gevolgen van de bollenteelt betreft een 

gemeente-overstijgend belang en derhalve een provinciaal belang. Door de droge zandgronden 

in Drenthe wordt in de Provincie Drenthe veel aan de lelie- en tulpenteelt gedaan. 

 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is niet uitputtend in de Wgb 

en het Activiteitenbesluit geregeld. Er zijn geen regels opgenomen over de afstand tot woon- 

en natuurgebieden. Het afwegingsaspect van de goede ruimtelijke ordening, waaronder de 

woon– en leefomgeving, geven de mogelijkheid/bevoegdheid voor de provincie om regels ten 

aanzien van specifieke locaties te stellen, waar de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in 

het geding is. Voor de nabijheid van gevoelige objecten, waaronder woningen en scholen, 

wordt het hanteren van een afstand als redelijk beoordeeld in de jurisprudentie voor nieuwe 

situaties.  

 

Bestaande situaties worden beschermd door de wettelijke verplichting van het overgangsrecht. 

Dit houdt in dat de historisch gegroeide agrarische functies in beginsel gehandhaafd moeten 

worden. Voor bestaande situaties is daarom, in beginsel, het instellen van een teelt- en 

spuitvrije zone niet toegestaan, met als uitzondering de situatie waarin de gezondheid van 

omwonenden niet meer kan worden gegarandeerd.  

 

Ten aanzien van het beschermingsniveau van natuurgebieden is op grond van de jurisprudentie 

de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing in geval van significante gevolgen voor het 

natuurgebied door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid. Of hier 

sprake van is moet nader locatie specifiek worden onderzocht. 
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6. Antwoorden 

 

6.1 Welke mogelijkheden biedt het huidige omgevingsrecht en het ruimtelijk 

ordeningsinstrumentarium de provincie? 

 

Voor het overwegen en instellen van spuit- en/of teeltvrije zones bestaat de mogelijkheid op 

grond van de Wro gebruik te maken van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. De 

gezondheidsrisico’s voor omwonenden en verdere nadelige effecten voor natuurgebieden zijn 

relevante ruimtelijke ordeningsaspecten en bieden de mogelijkheid gebruik te maken van de 

bevoegdheden op grond van de Wro. Gestreefd moet worden naar een aanvaardbare woon- en 

leefomgeving en natuurbescherming.  

 

De bollenteelt in Drenthe is verder een bovengemeentelijk belang en betreft derhalve een 

provinciaal belang op grond waarvan de mogelijkheden bestaan voor de provincie om gebruik 

te maken van de provinciale bevoegdheden van de Wro. Er kunnen regels gesteld worden 

middels de Provinciale Omgevingsverordening met voorschriften voor gemeentes om teelt- 

vrije en/of spuitvrije zones als beschermingsbepalingen in de bestemmingsplannen op te 

nemen. Voor specifieke locaties bestaat de mogelijkheid van een provinciaal inpassingsplan 

voor gebieden in de provincie met veel bollenteelt in de nabijheid van woon- en 

natuurgebieden.  

 

Het gebruikmaken van het provinciale ruimtelijke ordeningsinstrumentarium vereist in het 

kader van de afweging van een goede ruimtelijke ordening een zorgvuldige en evenredige 

belangenafweging tussen de belangen van de woon- en leefomgeving en natuur ten opzichte 

van de belangen van de bollentelers. De belangenafweging vereist zorgvuldigheid en het in 

kaart brengen van de relevante feiten voor deze belangenafweging voor het aspect 

volksgezondheid. Onderbouwd moet worden, volgens de jurisprudentie, dat het gebruik van de 

op grond van de Wgb en het Activiteitenbesluit toegestane gewasbeschermingsmiddelen, 

risico’s voor de volksgezondheid met zich mee kunnen brengen, zodanig dat er geen sprake 

meer is van een aanvaardbare woon- en leefomgeving.  

 

In de jurisprudentie is voor nieuwe situaties, onder verwijzing naar de algemene adviezen van 

de Gezondheidsraad om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor 

gevoelige functies zoals woonhuizen, een afstand van 50 meter, met het verbod 

gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken binnen deze zone, aanvaardbaar geacht.  

 

Voor bestaande situaties waarbij zowel de agrarische functie met wissel- en bollenteelt en een 

gevoelige woonfunctie al aanwezig is, is op grond van de jurisprudentie met inachtneming van 

het overgangsrecht het instellen van een teelt- en spuitvrije zone in beginsel niet toegestaan. 

Op grond van de adviezen van de Gezondheidsraad staat nog onvoldoende vast dat de nadelige 

gevolgen van het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vanuit een oogpunt van 

goede ruimtelijke ordening zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar 

kunnen worden geacht. Onder bijzondere omstandigheden kan het laten voortbestaan van een 

bestaande historisch gegroeide situatie echter in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening, 

indien blijkt dat de nadelige gevolgen hiervan zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer 

aanvaardbaar kunnen worden geacht. Dit kan het geval zijn indien de gezondheid van 
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omwonenden niet meer kan worden gegarandeerd. Dit moet dan met onderzoek voor een 

specifieke locatie vastgesteld worden. 

 

Ook de Wnb valt onder het omgevingsrecht. In de huidige jurisprudentie is uitgemaakt dat de 

bollenteelt als zijnde een fysieke ingreep in het natuurlijk milieu aangeduid moet worden als 

een project in de zin van de Wnb. Er kunnen derhalve significante gevolgen zijn door het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van Natura2000-gebieden. Dit moet 

locatie specifiek worden onderzocht en hierdoor bestaat de mogelijkheid voorschriften te 

stellen via de afwegingen voor een vergunning op grond van de Wnb en het inzetten van het 

ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ter (verdere) bescherming van het Natura2000-gebied.  

 

6.2 Wat begrenst de mogelijkheden? 

 

Voor het inzetten van het provinciaal ruimtelijk ordeningsinstrumentarium is het van belang 

op grond van de huidige algemene inzichten van de Gezondheidsraad het navolgende 

onderscheid te maken:  

 

1. bestaande situatie of nieuwe situatie; 

2. generieke zones of locatie specifieke zones. 

 

Bestaande of nieuwe situatie  

 

Voor nieuwe situaties is het instellen van een teelt- en of spuitvrije zone van 50 meter tussen 

de agrarische functie en een gevoelige functie zoals wonen aanvaardbaar geacht onder 

verwijzing naar de algemene adviezen van de Gezondheidsraad om in verband met niet uit te 

sluiten gezondheidsrisico’s voor omwonenden in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen.  

 

Voor de bestaande bestemming agrarisch is de wisselteelt met bollenteelt als bestaande 

agrarische functie toegestaan. Wisselteelt met bollen is derhalve onder een reeds aanwezige 

agrarische bestemming bestaand gebruik. Voor het inzetten van het provinciale ruimtelijke 

ordenings-instrumentarium voor bestaande situaties zijn in ieder geval de oudere adviezen van 

de Gezondheidsraad onvoldoende om bestaande situaties op grond van gezondheidsrisico’s 

voor omwonenden te beperken. Volgens de jurisprudentie staat aan de hand van die oudere 

adviezen niet vast dat de nadelige gevolgen vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke 

ordening zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar kunnen worden 

geacht. Indien voor een specifieke locatie, op grond van specifieke locatiegegevens over de 

verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en gezondheidsrisico’s voor omwonenden, er 

voldoende bewijs is van gezondheidsrisico’s , kan onder omstandigheden sprake zijn van strijd 

met een goede ruimtelijke ordening indien blijkt dat de nadelige gevolgen van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op deze locatie zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer 

aanvaardbaar kunnen worden geacht1.  

 

                                                 
1 ABRvS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1085 en 4036. 
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Voor bestaande situaties is derhalve in het kader van een goede ruimtelijke ordeningsafweging 

om te bepalen of de nadelige gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo 

groot zijn dat er geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat meer kan worden gegarandeerd, 

nader specifiek onderzoek naar de desbetreffende locaties nodig, om gebruik te kunnen maken 

van het provinciale ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.  

 

Generieke zones of locatie specifieke  

 

Voor de vraag naar de mogelijkheden of/of belemmeringen voor generieke zones of locatie 

specifieke geldt in feite hetzelfde. Voor nieuwe situaties kan onder verwijzing naar de 

beschreven gezondheidsrisico’s voor omwonenden een generieke afstand tussen de agrarische 

functies met bollenteelt en gevoelige objecten in de provincie een teelt- en spuitvrije zone 

worden ingesteld. Dit kan middels regels in de provinciale omgevingsverordening voor nieuwe 

gemeentelijke bestemmingsplannen.  

 

Voor het ingrijpen in bestaande situaties kunnen onder verwijzing naar de meest recente 

inzichten van de Gezondheidsraad geen generieke, voor de gehele provincie geldende zones 

worden ingesteld. Hiervoor is specifiek onderzoek naar de gezondheidsrisico’s nodig. Uit dit 

specifieke onderzoek moet dan blijken dat met het laten voortbestaan van de bestaande 

historisch gegroeide situaties de nadelige gevolgen zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet 

langer aanvaardbaar kunnen worden geacht en de gezondheid van omwonenden niet meer kan 

worden gegarandeerd.  

 

Ook op grond van de Wnb kunnen nog geen algemene generieke maatregelen worden 

getroffen. De locatie specifieke effecten op de betrokken Natura-2000 gebieden moeten nader 

worden onderzocht. 

 

6.3 Omgevingswet  

 

De nieuwe Omgevingswet kent de provinciale bevoegdheid om bindende regels vast te stellen 

door de provincie voor bijvoorbeeld het vaststellen van gemeentelijke omgevingsplannen. De 

werking van de Omgevingswet gaat verder dan het aspect ruimtelijke ordening en de woon- en 

leefomgeving. Het centrale begrip is de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet kent 

daarnaast niet de verplichting onder de huidige Wro van het verplichte overgangsrecht. Dit 

maakt onder de werking van de Omgevingswet een afweging en een wijziging voor bestaande 

situaties gemakkelijker. Wel blijven de onderzoeksverplichtingen voor een zorgvuldige 

voorbereiding en motivering van de afweging voor de fysieke leefomgeving van belang.  

 

Verder gaat de Omgevingswet zowel voor het aspect volksgezondheid als voor de fysieke 

leefomgeving uit van het voorzorgsbeginsel. Dit geeft de Provincie meer mogelijkheden om 

beschermende maatregelen te nemen. Het meest recente advies van de Gezondheidsraad sluit 

hier in feite al bij aan en adviseert locatie specifiek te monitoren en gegevens te verzamelen. 

De Gezondheidsraad geeft in overweging om voor de gezondheidsrisico’s voor omwonenden 

op grond van meer specifieke locatie gegevens het voorzorgsbeginsel te hanteren.  
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De Omgevingswet biedt de provincie meer mogelijkheden om onder toepassing van het 

voorzorgsbeginsel in een nieuwe omgevingsverordening, gestoeld op de Omgevingswet, teelt- 

en spuitvrije zones voor de bollenteelt in te stellen.  

 

7. Afrondend 

 

Er zijn mogelijkheden om in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 

nabijheid van woon- en natuurgebieden, te komen tot spuit- en/of teeltvrije zones in zowel 

bestaande en/of historisch gegroeide en/of nieuwe situaties. Daaraan zijn echter ook grenzen, 

met name bij bestaande situaties. Om gebruik te kunnen maken van de provinciale 

mogelijkheden voor het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en het omgevingsrecht zou nader 

onderzoek naar de specifieke situaties in de provincie en onderzoek en monitoring van 

gezondheidsklachten voor bestaande situaties aangewezen kunnen zijn. Op grond van de 

uitkomsten van deze onderzoeken kan desgewenst de afweging tussen de betrokken belangen 

gemaakt worden en kan een beslissing nader onderbouwd worden. Daarmee kan ook alvast 

vooruitgelopen worden op de invoering van de Omgevingswet, daar de huidige begrenzingen 

van de mogelijkheden van de Provincie om spuit- en/of teeltvrije zones in te stellen, met 

invoering van de nieuwe Omgevingswet grotendeels zullen vervallen. 

 

Naar wij aannemen, hebben wij de vragen van de Commissie van Onderzoek hiermee 

beantwoord. Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting, dan zijn wij tot het geven 

daarvan graag bereid. Ook als u verdere vragen heeft, horen wij dat graag.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

A.A. Westers      J.H. Mastenbroek 


