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Ondenverp: Duurzame Bollenteelt en Gewasbescherming

Geachte heer Chrispijn,

ln reactie op uw brief van 9 maart jl. bericht ik u het volgende:
Op dit moment werken wij, zoals u weet, met in de sector betrokken organisaties aan
een aanvraag bij het ministerie van LNV voor het opzetten van een regionaal pilot-
project in Drenthe.

Wij betreuren het met u, dat deze aanvraag nog niet gereed is; het is een complex
proces omdat er verschillende partijen betrokken zijn en ook het inhoud geven aan de
pilot kost meer tijd dan verwacht. Het indienen van de aanvraag is echter aanstaande.

De pilot bestaat in de aanvraag uit drie onderdelen:
1. Kennis ontwikkelen die leidt tot een fundamentele verduurzaming van de lelie-

teelt, zoals weerbare rassen en een gezondere bodem.
2. Komen tot het gebruik van een gewasbeschermingsmiddelenpakket met een

zo laag mogelijke milieubelasting.
3. Bevorderen van de dialoog tussen de telers en omwonenden, zodat een open

gesprek ontstaat met wederzijdse kennisdeling en begrip voor elkaars situatie;

Naast het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven en dergelijke, zalde dialoog,
zoals benoemd onder drie, verlopen via twee sporen:

Dialoog met inwoners en Íelers over de pilot
Zowel direct omwonenden als inwoners van de gemeente Westerveld, die niet direct
omwonenden zijn, willen we goed informeren over de voortgang van de verschillende
onderdelen in de pilot. Om die reden zullen tenminste twee keer per jaar dialoog
bijeenkomsten worden georganiseerd. Hierbijzal informatie worden verstrekt over de
voortgang van de pilot, kan hiervoor input worden geleverd en daarnaast kunnen an-
dere onderwerpen aan de orde worden gesteld.
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Dialoog Íussen telers en omwonenden over bollenteelt in algemene zin
Periodiek zal daarom een dialoog plaats vinden tussen telers en omwonenden over de
bollenteelt in algemene zin. Het doel hierbij is om knelpunten en oplossingen die gere-
lateerd zijn aan de teelt van lelies in de buurt van bewoning met elkaar te bespreken.

Zodra wijde goedkeuring van het ministerie van LNV op onze aanvraag hebben ont-
vangen zal ik u uitnodigen voor een gesprek.
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