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MEMO 


 


Aan :  Leden van Provinciale Staten Drenthe 


Afschrift : Henk Jumelet 


Van :  Johanna Tolsma (toestelnummer: 52 36) 


Datum :  12 december 2022 


Onderwerp Technische vragen van de Partij voor de Dieren over de rapportage Pilot Duurzame 


Bollenteelt 


LIS van 23 november (A.10) 


 


 


Voorafgaand aan de beantwoording van onderstaande vragen is het goed te vermelden dat de 


beoogde rapportage een rapportage over de stand van zaken van het Programma Duurzame 


Bollenteelt Drenthe aan LNV betreft en dat hiervoor het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 


van de toekomstvisie 2030 het richtinggevende en uitvoeringskader is. 


 


1. U schrijft: De beoogde pilot in dit programma is bedoeld om samen verder te werken 


richting een duurzame en vitale teelt waar Drenthe en Nederland trots op kunnen zijn, nu en 


in de toekomst. 


 


a. Kunt u een definitie van ´duurzame en vitale teelt´ geven? 


Antwoord 


Het Programma DBD maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de 


toekomstvisie 2030. Hierin wordt de volgende geschreven: 


“In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten 


en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van 


gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar 


gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde 


gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen. 


Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw 


gerealiseerd.” 


 


b. Wordt bij deze definitie ook de Kader Richtlijn Water betrokken? Zo ja, hoe? Zo nee, 


waarom niet? 


Antwoord 


Ja, het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de toekomstvisie 2030 beschrijft dit als volgt. 


“Deze visie hanteert, net zoals de LNV-visie over kringlooplandbouw, 2030 als streefdatum. Dat laat 


onverlet dat er op tal van onderwerpen al concrete afspraken zijn gemaakt met andere jaartallen als 


einddatum. Deze afspraken blijven staan. Voorbeelden hiervan zijn 


de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO, einddatum 2023) en de Kaderrichtlijn Water (KRW, 


einddatum 2027).” 


Duurzame landbouw draagt direct bij aan de KRW, zoals het verbeteren van de kwaliteit van 


grondwater en oppervlakte water en daarmee het verminderen van zuiveringsinspanningen van de 


waterbedrijven. 


 


 


2. U schrijft: Toelating van een middelenpakket dat een lagere milieubelasting heeft dan de 


huidige toegestane middelen bij de teelt van lelies. 


a. Wat verstaat u onder ´lagere milieubelasting´? 







Antwoord 


Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden ingedeeld naar het effect op milieubelasting.  


Op basis van een milieubelastingpunten systeem die ontwikkeld is door CLM kunnen middelen 


ingedeeld worden naar het effect op het bodemleven, waterleven en uitspoeling naar het grondwater. 


Het bodemleven bestaat uit allerlei bacteriën, schimmels, aaltjes, insecten en tal van kleinere 


organismen. Het waterleven is alles wat leeft in het water. De kans op uitspoeling naar het grondwater 


heeft onder andere te maken met de mate en snelheid waarmee een middel afbreekt en zich bindt 


aan organische stof in de bodem. Op basis van een totale puntentelling kunnen middelen dus als 


meer of minder milieubelasting worden ingedeeld. 


 


b. Heeft u hier criteria voor opgesteld? 


Antwoord 


In het Programma DBD is gewerkt aan een set Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In het kader van 


het programma is een KPI opgesteld waarbij gestreefd wordt naar 50% vermindering gerekend in 


milieubelasting punten. 


 


c. Hoe en hoe vaak wordt dit gemeten? Graag toelichting. 


Antwoord 


De activiteiten worden stelselmatig beoordeeld op vermindering van milieubelasting door toepassing 


van de milieumeetlat. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd. 


 


d. Zijn er nulmetingen gedaan? Zo nee, hoe wordt resultaat gecontroleerd? 


Antwoord 


De nulmeting (referentie) is gebaseerd op de gangbare praktijktoepassingen in de periode 


voorafgaand aan het Programma DBD. 


 


4. Er doen 10 bollentelers mee aan de pilot. Welk percentage van bollentelers in Drenthe is dat? 


Antwoord 


Op de website van CBS staat hierover het volgende:  


In Drenthe gaat het momenteel om totaal 58 bedrijven met bloembollen en knollen, waarvan 35 


leliebedrijven. Bijna 1 op de 3 lelietelers doet dus mee in het Programma DBD. 


Binnen de gemeente Westerveld nemen alle telers die het convenant hebben ondertekend deel. Dit 


betreft 100% van de telers die actief zijn in de gemeente Westerveld. 


 


5. Er is in 2021 een aanzet gemaakt tot het samenstellen van een KPI set. 


a. Kunt u aangeven hoe het daarmee staat? 


Antwoord 


De KPI set is geformuleerd waarbij de belangrijkste doelstelling vermindering van 50% milieubelasting 


is volgens de milieumeetlat. Ook de haalbaarheid van de biologische teelt wordt onderzocht. De 


overige KPI’s worden nog nader gedefinieerd waar mogelijk. 


 


b. Kunt u aangeven wat deze KPI´s zijn? 


Antwoord 


• 50% van de milieubelasting volgens de milieumeetlat.  


• Verbetering biodiversiteit  


• Verbetering bodemgezondheid 


• Opzet weerbaar teeltsysteem 


• Haalbaarheid biologische teelt in beeld 


 


 







6. De ambitie is om te komen tot nagenoeg geen emissie naar bodem, water en lucht. 


a. Wat is uw definitie van ´nagenoeg geen emissie´? Hoe wordt dit bepaald? 


Antwoord 


Het Programma DBD maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de 


toekomstvisie 2030. Hierin worden de onderstaande doelstellingen voor emissiereductie beschreven 


die eveneens richtinggevend zijn voor de uitvoering van het Programma DBD. 


Nagenoeg geen emissies  


Deze doelen zijn afkomstig uit de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”, de Kaderrichtlijn Water, het “Pakket van 
Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten” en de “Toekomstvisie gewasbescherming 2030”.  


2023   
afname van het aantal overschrijdingen van de 
milieukwaliteitsnormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater met 
90% ten opzichte van 2013;  
afname van het aantal overschrijdingen van de 
drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor 
drinkwaterbereiding, met 95% ten opzichte van 2013;  
 


2027   
nagenoeg geen emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf en vanuit 
gebouwen, bij het vullen en uitwendig reinigen van 
spuitapparatuur en vanuit de glastuinbouw;  
Geen normoverschrijdingen van de 
milieukwaliteitsnormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte water.  
Daarnaast gelden de doelen van de KRW voor 2027. Het 
uitgangspunt vanuit het Uitvoeringsprogramma 
Gewasbescherming is dat deze doelen gehaald worden.  
 


2030   
nagenoeg geen emissies meer van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de open teelten  
 


 


 


b. Zijn er al trends zichtbaar? Zo ja welke? 


Antwoord 


De resultaten van het teeltjaar 2022 worden momenteel verwerkt. Eventuele trends kunnen 


worden aangegeven na verwerking van de resultaten. 
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Voorafgaand aan de beantwoording van onderstaande vragen is het goed te vermelden dat de 

beoogde rapportage een rapportage over de stand van zaken van het Programma Duurzame 

Bollenteelt Drenthe aan LNV betreft en dat hiervoor het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 

van de toekomstvisie 2030 het richtinggevende en uitvoeringskader is. 

1. U schrijft: De beoogde pilot in dit programma is bedoeld om samen verder te werken

richting een duurzame en vitale teelt waar Drenthe en Nederland trots op kunnen zijn, nu en

in de toekomst.

a. Kunt u een definitie van ´duurzame en vitale teelt´ geven?

Antwoord

Het Programma DBD maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de

toekomstvisie 2030. Hierin wordt de volgende geschreven:

“In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten

en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar

gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde

gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen.

Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw

gerealiseerd.”

b. Wordt bij deze definitie ook de Kader Richtlijn Water betrokken? Zo ja, hoe? Zo nee,

waarom niet?

Antwoord

Ja, het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de toekomstvisie 2030 beschrijft dit als volgt.

“Deze visie hanteert, net zoals de LNV-visie over kringlooplandbouw, 2030 als streefdatum. Dat laat

onverlet dat er op tal van onderwerpen al concrete afspraken zijn gemaakt met andere jaartallen als

einddatum. Deze afspraken blijven staan. Voorbeelden hiervan zijn

de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO, einddatum 2023) en de Kaderrichtlijn Water (KRW,

einddatum 2027).”

Duurzame landbouw draagt direct bij aan de KRW, zoals het verbeteren van de kwaliteit van

grondwater en oppervlakte water en daarmee het verminderen van zuiveringsinspanningen van de

waterbedrijven.

2. U schrijft: Toelating van een middelenpakket dat een lagere milieubelasting heeft dan de

huidige toegestane middelen bij de teelt van lelies.

a. Wat verstaat u onder ´lagere milieubelasting´?



Antwoord 

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden ingedeeld naar het effect op milieubelasting.  

Op basis van een milieubelastingpunten systeem die ontwikkeld is door CLM kunnen middelen 

ingedeeld worden naar het effect op het bodemleven, waterleven en uitspoeling naar het grondwater. 

Het bodemleven bestaat uit allerlei bacteriën, schimmels, aaltjes, insecten en tal van kleinere 

organismen. Het waterleven is alles wat leeft in het water. De kans op uitspoeling naar het grondwater 

heeft onder andere te maken met de mate en snelheid waarmee een middel afbreekt en zich bindt 

aan organische stof in de bodem. Op basis van een totale puntentelling kunnen middelen dus als 

meer of minder milieubelasting worden ingedeeld. 

 

b. Heeft u hier criteria voor opgesteld? 

Antwoord 

In het Programma DBD is gewerkt aan een set Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In het kader van 

het programma is een KPI opgesteld waarbij gestreefd wordt naar 50% vermindering gerekend in 

milieubelasting punten. 

 

c. Hoe en hoe vaak wordt dit gemeten? Graag toelichting. 

Antwoord 

De activiteiten worden stelselmatig beoordeeld op vermindering van milieubelasting door toepassing 

van de milieumeetlat. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd. 

 

d. Zijn er nulmetingen gedaan? Zo nee, hoe wordt resultaat gecontroleerd? 

Antwoord 

De nulmeting (referentie) is gebaseerd op de gangbare praktijktoepassingen in de periode 

voorafgaand aan het Programma DBD. 

 

4. Er doen 10 bollentelers mee aan de pilot. Welk percentage van bollentelers in Drenthe is dat? 

Antwoord 

Op de website van CBS staat hierover het volgende:  

In Drenthe gaat het momenteel om totaal 58 bedrijven met bloembollen en knollen, waarvan 35 

leliebedrijven. Bijna 1 op de 3 lelietelers doet dus mee in het Programma DBD. 

Binnen de gemeente Westerveld nemen alle telers die het convenant hebben ondertekend deel. Dit 

betreft 100% van de telers die actief zijn in de gemeente Westerveld. 

 

5. Er is in 2021 een aanzet gemaakt tot het samenstellen van een KPI set. 

a. Kunt u aangeven hoe het daarmee staat? 

Antwoord 

De KPI set is geformuleerd waarbij de belangrijkste doelstelling vermindering van 50% milieubelasting 

is volgens de milieumeetlat. Ook de haalbaarheid van de biologische teelt wordt onderzocht. De 

overige KPI’s worden nog nader gedefinieerd waar mogelijk. 

 

b. Kunt u aangeven wat deze KPI´s zijn? 

Antwoord 

• 50% van de milieubelasting volgens de milieumeetlat.  

• Verbetering biodiversiteit  

• Verbetering bodemgezondheid 

• Opzet weerbaar teeltsysteem 

• Haalbaarheid biologische teelt in beeld 

 

 



6. De ambitie is om te komen tot nagenoeg geen emissie naar bodem, water en lucht. 

a. Wat is uw definitie van ´nagenoeg geen emissie´? Hoe wordt dit bepaald? 

Antwoord 

Het Programma DBD maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van de 

toekomstvisie 2030. Hierin worden de onderstaande doelstellingen voor emissiereductie beschreven 

die eveneens richtinggevend zijn voor de uitvoering van het Programma DBD. 

Nagenoeg geen emissies  

Deze doelen zijn afkomstig uit de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”, de Kaderrichtlijn Water, het “Pakket van 
Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten” en de “Toekomstvisie gewasbescherming 2030”.  

2023   
afname van het aantal overschrijdingen van de 
milieukwaliteitsnormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater met 
90% ten opzichte van 2013;  
afname van het aantal overschrijdingen van de 
drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor 
drinkwaterbereiding, met 95% ten opzichte van 2013;  
 

2027   
nagenoeg geen emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf en vanuit 
gebouwen, bij het vullen en uitwendig reinigen van 
spuitapparatuur en vanuit de glastuinbouw;  
Geen normoverschrijdingen van de 
milieukwaliteitsnormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte water.  
Daarnaast gelden de doelen van de KRW voor 2027. Het 
uitgangspunt vanuit het Uitvoeringsprogramma 
Gewasbescherming is dat deze doelen gehaald worden.  
 

2030   
nagenoeg geen emissies meer van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de open teelten  
 

 

 

b. Zijn er al trends zichtbaar? Zo ja welke? 

Antwoord 

De resultaten van het teeltjaar 2022 worden momenteel verwerkt. Eventuele trends kunnen 

worden aangegeven na verwerking van de resultaten. 




