
MEMO 

Aan 
Van 

Datum 
Onderwerp 

: Leden van Provinciale Staten Drenthe 
: Henk Jumelet 
: 
: 11 mei 2022 
: Beantwoording inhoudelijke vragen n.a.v. de presentatie 
  Duurzame Bollenteelt Drenthe dd 20 april 2022 

Op 20 april jl heeft Janny Peltes van HLB en projectleider van de pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe 
leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de inhoud van de pilot. 
Gezien de beschikbare tijd is gelegenheid gegeven achteraf aanvullende vragen per mail te stellen. 
Deze vragen zijn ter beantwoording voorgelegd aan mevrouw Peltjes. 

D66 stelt de volgende vragen: 

1. Mevr. Peltjes sprak over minimale milieubelasting, wat is minimaal? Wat is de huidige
milieubelasting en wat is het doel?
Antwoord
Het programma sluit aan bij de doelstelling van de toekomstvisie gewasbescherming waarbij het
streven is om nagenoeg geen emissie naar het milieu. In de aanvraag verwoord als : “De inzet van
gewasbeschermingsmiddelen gebeurt conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming,
nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op het product, zoals in de
Toekomstvisie gewasbescherming verwoord.” In de pilot wordt de milieumeetlat toegepast om
milieubelasting te meten en te monitoren.

2. Zijn er concrete doelen, die meetbaar en haalbaar zijn geformuleerd?
Antwoord
Zoals aangegeven wordt gewerkt aan een set KPI’s zodat meetbare doelen gesteld kunnen worden
en ook gemonitord worden in de pilot.

3. Schadelijke insecten voor de bollenteelt, maar zijn deze insecten ook schadelijk voor de
biodiversiteit?
Antwoord
Schadelijke insecten doen schade aan een plant/dier/mens. Biodiversiteit is een heel ander begrip en
gaat over de verscheidenheid aan insecten binnen een bepaald gebied of ecosysteem. Insecten,
schadelijk of niet, zijn onderdeel van de biodiversiteit.

4. Insecten zullen zich verplaatsen tussen zowel de bollenvelden als de bloemrijke akkers, wordt de
biodiversiteit in beide gemeten?
Antwoord
Er worden ook metingen gedaan in akkerranden waaronder bloemranden.
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5. Hoe is de lijst van proefvelden geselecteerd, is daarbij prioriteit gegeven aan de ligging van de 
velden: nabij Natura 2000 en nabij omwonenden? 
Antwoord 
De experimenten liggen bij telers en zijn geselecteerd op doelmatigheid en de omstandigheden om 
goed te kunnen meten. Dit is belangrijk omdat resultaten ook vertaald moeten kunnen worden naar de 
sector, dus de proeven moeten voor een goede vertaling goed opgezet zijn. 
 
6. In de presentatie verschil tussen ROL Vledder en deze pilot werd gemeld dat de pilot grootschaliger 
is, wat is de oppervlakte/hectares van de pilot? 
Antwoord 
Zoals aangegeven, die is variabel en afhankelijk van het experiment en het risico op een mislukking in 
de teelt.  
 
7. Is er een 0 meting per proefveld gemaakt, van bijvoorbeeld conditie grond/ aanwezigheid stoffen/ 
middelgebruik/ soort/ volume/ concentratie pesticiden gebruik en of watergebruik. Zijn deze onderdeel 
van de rapportage? 
Antwoord 
Een proefveld wordt vooraf bemonsterd op bodemparameters en aaltjes. Het middelengebruik wordt 
gemonitord door middel van de milieumeetlat. Trends en resultaten en toelichting worden 
gerapporteerd in de eindrapportage en waar mogelijk tussentijds.  
 
8. Is er een aanpak gemaakt om eerst te werken aan reductie van de meest vluchtige en daardoor 
schadelijke stoffen? 
Antwoord 
Er wordt gewerkt aan reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen waarbij de milieumeetlat 
leidend is voor de schadelijkheid van stoffen voor het milieu. Hieraan wordt inderdaad prioriteit 
gegeven om deze te reduceren.  
 
9.Wordt expertise van bestaande biologische bollenboeren betrokken bij dit onderzoek? 
Antwoord 
Ja, we zullen in de studie naar de biologische teelt ook nadrukkelijk expertise uit de biologische sector 
en biologische methodieken betrekken. 
 
10. Wie meet de resultaten en hoe komen ze beschikbaar? 
Antwoord 
Resultaten worden gemeten door kennisinstellingen zoals HLB en andere onderzoeksinstellingen. 
Resultaten worden gerapporteerd in tussentijdse en eindrapportage. 
 
11. Wordende weersomstandigheden bijgehouden, vanwege de invloed van klimaatverandering zoals 
droogte, extreme regen op de resultaten van de proeven? 
Antwoord 
Ja 
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12. Waterschap (DOD) is betrokken, wat is hun rol?  
Antwoord 
Het WDOD maakt deel uit van het programma. Zij hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend 
en hebben zitting in de stuurgroep, het programmateam en de projectgroep communicatie. 
 
13. Omwonenden zijn betrokken, hoe zijn deze geselecteerd en wat is hun rol? Worden ze 
geïnformeerd of praten ze mee? 
Antwoord  
Omwonenden hebben zichzelf aangemeld en zijn uitgenodigd voor de gesprekstafels o.l.v. CdK 
Klijnsma. 
Voorts kunnen ook omwonenden voor informatie de site www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl 
raadplegen en kunnen zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief waarin veldbijeenkomsten worden 
aangekondigd en zoveel mogelijk de eerste resultaten van de proeven worden gedeeld. 
 
14. In welke frequentie worden er rapportages beschikbaar gesteld en ontvangen we die als PS? 
Antwoord  
Volgens de beschikking van LNV brengt de subsidieontvanger en penvoerder zijnde HLB jaarlijks 
schriftelijk verslag uit 0ver de voortgang van het project 
Voorts loopt de verantwoording van het programma via de reguliere P&C cyclus, daarnaast wordt u 
als staten ook uitgenodigd voor nog te organiseren veldbezoeken en themabijeenkomsten. 
 
 
Groen Links stelt de volgende vragen: 
 
1. Is, of kan er helderheid komen over welke oppervlakte in deze ‘grootschalige’ proef betrokken is, en 
waar de betrokken percelen liggen. Zodat iedereen, die er in geïnteresseerd is, de resultaten kan 
volgen. Kunnen de aan de orde zijnde feitelijkheden gedeeld worden? 
Antwoord 
Zoals hier boven aangegeven bij vraag 6 is de oppervlakte/hectares van de pilot variabel en 
afhankelijk van het experiment en het risico op een mislukking in de teelt. 
Wat betreft de ligging van de percelen het volgende. In dit project kijken we nauwkeurig naar de 
verschillen tussen reguliere teelt en de duurzame alternatieven die in dit project worden aangedragen. 
Omdat deze op wetenschappelijke basis gedaan worden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk 
verstoring plaatsvindt en de reden dat locaties niet bekend gemaakt worden. Op een aantal nader te 
bepalen tijdstippen worden oa. veldbijeenkomsten georganiseerd om geïnteresseerden meer uitleg te 
geven over wat er gedaan wordt in deze praktijk testen. De informatie hierover wordt gedeeld op de 
website www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl en in de nieuwsbrief DBD. 
 
2a. Er is sprake van een grootschalig onderzoek, om welke aantal hectares gaat dit onderzoek? 
Antwoord 
Zie boven 
 

http://www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl/
http://www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl/
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2b .Wat betekent de expertise van bestaande biologische bollenboeren bij dit onderzoek?- Wat is het 
doel van dit onderzoek, overstap naar ( percentage)biologische teelt of vermindering gebruik 
bestrijdingsmiddelen.  
Antwoord 
Zoals hierboven aan gegeven bij vraag 9 zal in de studie naar de biologische teelt ook nadrukkelijk 
expertise uit de biologische sector en biologische methodieken worden betrokken. 
De doelstelling is breder: een duurzame teelt door een weerbare bodem en weerbaar gewas (met als 
gevolg minder chemische gewasbescherming en nagenoeg geen emissie naar het milieu.  
 
2c. Wordt de Biodiversiteit van de betreffende bewerkte grond gevolgd. 
Antwoord 
We werken met KPI’s uit de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.  
 
2d.Wordt de insecten stand ������� welke normaliter in landbouwgrond voorkomen, gevolgd?- De 
vogelstand wordt bedreigd door bestaand landbouw beleid. Is er monitoring tijdens dit onderzoek?  
Antwoord 
Insecten worden gemonitord, in de eerste instantie luizen maar we kijken ook naar natuurlijke 
vijanden. De vogelstand wordt niet gemonitord in dit programma. 
 
3. Het middelengebruik bollenteelt kent een grote overlap met de gangbare akkerbouw en maisteelt. 
Nemen er ook akkerbouwers en maistelers deel aan de pilot en worden de (tussentijdse) resultaten 
ook gedeeld met de akkerbouwsector. De Drentse akkerbouw is namelijk bezig met een 
verduurzamingsslag. Het programma duurzame landbouw Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit van oa 
provincie en NLTO heeft de ambitie: “In 2030 behoren rendabele Drentse veehouderij en 
akkerbouwbedrijven tot de koplopers dan wel top in Nederland wat betreft de kringloop”. 
Antwoord 
Kennis vanuit andere sectoren is volop aanwezig en wordt zeker meegenomen in de pilot. 
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