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Onderuverp: Beantwoording toezeggingen in de Statencommissie Omgevingsbeleid

van 1 1 december 2013 en 12 februari 2014 over gewasbeschermingsmiddelen en

lelieteelt

Geachte voorzitter/leden,

Ook wij hebben kennisgenomen van de onrust die is ontstaan bij omwonenden van
percelen grond waarop bloembollen worden geteeld. De onrust spitst zich toe op de

mogelijke of vermeende effecten van gewasbeschermingsmiddelen die in de bollen-

teelt worden gebruikt, op de gezondheid. Helaas is over de gezondheidseffecten wei-
nig tot niets bekend. Dit valt te lezen in het onlangs gepubliceerde advies van de

Gezondheidsraad over risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden.

Voor ons is de onrust onder de omwonenden aanleiding geweest om bij de staats-
secretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, en bij de Tweede Kamer aan

te dringen op een snelle uitvoering van nader onderzoek door de Gezondheidsraad
naar gezondheidsrisico's voor omwonenden. Ook hebben wij gevraagd om het aspect
blootstelling mee te nemen bijde (her)beoordeling van alle gewasbeschermingsmid-
delen voor toelating door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmid-
delen en Biociden (Ctgb). Deze stappen kunt u terugvinden in onze hierbij gevoegde

brieven van 7 februari2014.

Op 18 februari 2O14 is de reactie van het Kabinet op het advies van de Gezondheids-
raad verschenen. Deze brief van de staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu, me-

vrouw Mansveld, treft u eveneens hierbij aan.

Ook bijgevoegd (conform de toezegging van gedeputeerde Van de Boer in de verga-

dering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 februari jl.) is de brief die het

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost heeft gezonden aan de minister en staats-

secretaris van lnfrastructuur en Milieu.



Op 6 maart 2014 is er deor de Raadscommissie Ruimte van de gemeente Westerveld
over de bezorgdheid van omwonenden met betrekking tot de lelieteelt een informe-
rend rondetafelgesprek georganiseerd. Het gesprêk is afgesloten met de conclusie dat
het wenselijk is om met alle betrokkenen, omwonenden, telers en deskundigen, te
gaan werken aan gezamenlijke oplossingsrichtingen. De gemeente gaat na hoe dit
verder kan worden opgepakt.

Het toezicht op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw

wordt in Nederland uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NMA/A). De NMffA heeft van het Kabinet het verzoek ontvangen om met ingang van

komend teeltseizoen de eontrole op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmidde-

len met voorrang te riehten op de bollenteelt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

t.
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Onderuverp: Risico's bloembollenteelt

Geachte mevrouw Dijksma,

ln de Tweede Kamer is onlangs gesproken over de mogelijke risico's op de volksgezond-
heid door de toepassing van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium en overige
gewasbeschermíngsmiddelen in de teelt van bloembollen. Op 13 februari 2014 vindt over
de gevolgen van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen een plenair Kamer-
debat plaats.

ln onze provincie is onder meer bij inwoners onrust ontstaan over de effecten van
gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt op de gezondheid. Wij spreken hierover
onze zorgen uit. Echter, uit in Drenthe verricht onderzoek is gebleken, dat er mogelijk-
heden zijn om de teelt van bloembollen te verduurzamen. ln deze brief gaan wij daar
nader op in.

Bollenteelt in Drenthe
De omvang van de teelt van bloembollen (voornamelijk leliebollen) in Drenthe beweegt
zich de laatste jaren rond de 700 hectare (ca.20% van de leliebollen in Nederland wordt
geteeld in Drenthe en is daarmee na Noord-Holland de provincie waar de meeste lelies
worden verbouwd). De teelt vraagt een ruime vruchtwisseling. Dat maakt dat de percelen
met bloembollen zich over een steeds groter gebied in Drenthe verspreiden.
De bollen worden ook geteeld in de nabijheid van woningen en scholen. Onduidelijk is of

blootstelling aan residuen van dit middel, maar ook aan de overige in deze teelt toegepas-
te gewasbeschermingsmiddelen, gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen die in
de onmiddellijke nabijheid van bollenpercelen wonen en/of verblijven.

Alternatief voor metam-natrium
Wijzijn van mening, dat voor chemische grondontsmetting met metam-natrium een uitste-
kende alternatieve methode voorhanden is. Voorafgaand aan het jaar van de teelt van
bloembollen is ontsmetting van de grond zeer goed mogelijk met een teelt van
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tagetes (afrikaantjes). Uit onderzoek in Drenthe in 2006 en 2007 is gebleken, dat met
tagetes een reductie van de aaltjespopulatie haalbaar is, die vergelijkbaar is met die van
een chemische ontsmetting met metam-natrium. Provincie Drenthe heeft dit onderzoek
financieel ondersteund en ook deelnemende bollentelers aanvankelijk financieel gecom-
penseerd voor extra kosten die zij maakten.
Door de sector worden momenteel ook andere alternatieven voor chemische grond-
ontsmetting genoemd en onderzocht, namelijk toepassingsmogelijkheden van bio-
fumiganten zoals caliente mosterd, Nemath en japanse haver. Daarnaast kan
chemische grondontsmetting worden voorkomen door te kiezen voor een ruime
vruchtwisseling.

Wii vragen u alternatieven voor chemische grondontsmetting zoals tagetesteett en biofu-
miganten te stimuleren en mee te laten wegen in de heroverweging van de
toelating van middelen op basrs van metam-natrium. Wijgeven u de suggestie mee om
deze alternatieven op te nemen op de lijst van vergroeningsmaatregelen van de eerste
pijler van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Wel tekenen wij hierbij nadrukkelijk aan, dat de bollensector hierin ook zelf een
verantwoordelijkheid heeft. Wij gaan er van uit, dat de telers bereid zijn te investeren in
kennis voor een verdere verduurzaming van de bloembollenteelt. Hierbij zou uitstekend
gebruik kunnen worden gemaakt van de expertise die op dit terrein aanwezig is bij kennis-
instellingen als het Hilbrands Laboratorium te Wijster en het Louis Bolk
lnstituut te Driebergen. lndien nodig of gewenst, zijn wij bereid om vanuit ons netwerk
partijen met elkaar in verbinding te brengen.

Onderzoek Gezondheids raad
De Gezondheidsraad heeft in een rapport, dat op 29 januari jl. is gepubliceerd,
geconstateerd dat er aanwijzingen zijn dat omwonenden van landbouwpercelen gezond-
heidsrisico's kunnen lopen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens
de Raad zou Nederland de effecten van deze middelen op de gezondheid van omwonen-
den van akkers moeten onderzoeken. LTO en de bollensector hebben aangegeven dat
ook zijvoorstander zijn van een dergelijk blootstellingsonderzoek.

W| vragen u aan te dringen op een snelle uitvoering van onderzoek door de Gezond-
he id sr a ad n a a r g e zon d heldsnsico's voor o mwo n e nd e n.

Wiivragen u om het aspect blootstelling (gezondheidrisico's voor mensen) mee te nemen
biide (her)beoordeling van alle gewasbeschermingsmiddelen voor toetating door het
college voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddeten en Biociden (ctgb)

wij hopen dat u de zorgen die wij en anderen uiten aangrijpt om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen zodanig te beïnvloeden dat milieurisico's worden
beperkt en mogelijke gezondheidsrisico's voor zowel gebruiker als omwonenden
worden weggenomen.
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Onderwerp 

Gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater 

 

 
Geachte minister en staatssecretaris, 

 

De afgelopen jaren hebben de provincies in Noordoost Nederland1 samen met wetterskip Fryslân en 

de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Reest en Wieden, Velt en Vecht, Groot Salland en 

Regge en Dinkel en de noordelijke drinkwaterbedrijven veel energie en middelen gestoken in het 

terugdringen van de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Onder meer door het inzetten van stimuleringsbeleid, waaraan individuele ondernemers uit de land- 

en tuinbouw op vrijwillige basis konden meedoen, zijn hierdoor de nodige successen geboekt. 

Desondanks blijkt uit recent onderzoek dat er nog steeds knelpunten met regionaal verschillende 

impact zijn ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater. Het 

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (RBO Rijn-Oost) ondersteunt de beleidslijn die de 

staatssecretaris van Economisch Zaken met de Tweede nota duurzame gewasbescherming “Gezonde 

groei, duurzame oogst” heeft ingezet, maar vraagt ook aandacht voor de knelpunten die met de 

Tweede nota naar verwachting blijven bestaan.  

 

Met deze brief willen de partijen in het RBO Rijn-Oost een aantal geconstateerde knelpunten aan u 

voorleggen en roepen wij u op om, samen met regionale overheden en gebruikers, te werken aan 

oplossingen voor de knelpunten. Deze brief is ook verzonden aan staatssecretaris van Economische 

Zaken. 

 

                                                
1
 Het gaat om de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel 
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In het kort komt onze oproep erop neer om: 

1. in het toelatingsbeleid de verplichting aan de fabrikant op te nemen om analysemethoden mee 

te leveren voor het gewasbeschermingsmiddel zelf en alle metabolieten die kunnen ontstaan; 

2. de monitoringresultaten van bestrijdingsmiddelen en metabolieten in grond- en 

oppervlaktewater van waterbedrijven en provincies mee te nemen bij de (her)beoordeling van 

bestaande toelatingen; 

3. een beoordelingssystematiek te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met combinaties 

van verschillende (werkzame) stoffen, zoals die in de praktijk worden gebruikt; 

4. het toelatingsbeleid in grondwaterbeschermingsgebieden te evalueren, zodanig dat nieuwe, 

milieuvriendelijke middelen kunnen worden toegelaten in deze gebieden. Hiermee komt een 

breder middelenpakket voor de landbouw beschikbaar. 

 

Graag ontvangen wij uw reactie op deze oproep. 

 

Daarnaast willen wij u de volgende vragen voorleggen, waarop wij eveneens uw reactie willen 

ontvangen: 

1. nu met recent onderzoek van Alterra-WUR meer kennis is ontwikkeld over oppervlakkige 

afspoeling, vragen wij u om het initiatief te nemen in het gezamenlijk zoeken naar een oplossing 

om de afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf landbouwpercelen te beheersen; 

2. in het gebied Rijn-Oost zijn en worden verschillende regionale pilots opgezet, onder meer 

gericht op de knelpunten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Wij vragen u om 

actief kennis te nemen van de problematiek, oplossingsrichtingen beschikbaar te stellen voor 

nog op te zetten regionale pilots en op die manier mee te werken aan regionale initiatieven;  

3. naast regionale inzet, vragen wij u te zoeken naar mogelijkheden voor (inter-)nationale aanpak 

van de problematiek. Het is daarbij van belang om het level playing field van de land- en 

tuinbouwsector in Europees verband in ogenschouw te nemen en uit te gaan van een integrale 

aanpak waarbij alle actoren in de agroketen worden betrokken.  

 
Hierna lichten wij onze oproep en vragen nader toe.  
 
 
Toelichting op onze oproep en vragen 

In de onlangs verschenen Tweede nota duurzame gewasbescherming, waarin het 

gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013 – 2023 is beschreven, zijn beleidslijnen opgenomen 

die moeten leiden tot een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De Tweede nota gaat 

echter niet in op de knelpunten in de waterkwaliteit die voortkomen uit het toelatingbeleid en aspecten 

uit het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat dan in het bijzonder om het 

toelatingsbeleid voor middelen in de grondwaterbeschermingsgebieden en om de wijze waarop 

middelen worden gebruikt in relatie tot oppervlakkige afspoeling. Ondanks voornemens uit de Tweede 

nota duurzame gewasbescherming, blijven knelpunten als gevolg van het toelatingsbeleid en 

oppervlakkige afspoeling bestaan. 
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Bewustwording neemt toe, verbeteren waterkwaliteit blijft achter 

Binnen Noordoost Nederland wordt al ruim 15 jaar aandacht besteed aan het verminderen van de 

risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Het beleid richtte zich hierbij op de land- en tuinbouw, 

overheden, bedrijven en particulieren. Daarbij is gebruik gemaakt van instrumenten als: 

stimuleringsbeleid, resultaatbeloning, kennisontwikkeling, publieksacties, voorlichting en 

kennisgroepen. Dit heeft de bewustwording bij de doelgroepen vergroot, meer heeft vooralsnog niet 

geleid tot een adequate reductie van de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en 

oppervlaktewater. Uit recent uitgevoerd onderzoek2 blijkt dat de normen in grond- en oppervlaktewater 

nog steeds lokaal worden overschreden. Ook komt naar voren dat regionale initiatieven niet volstaan 

om de belasting van grond- en oppervlaktewater voldoende terug te dringen. Het verder terugdringen 

van de belasting van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen is nodig voor ecologisch 

gezond water en het duurzaam beschikbaar blijven van bronnen voor de drinkwatervoorziening.  

Voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zal zowel gekeken 

moeten worden naar de toelating van gewasbeschermingsmiddelen als het gebruik ervan. 

 

Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen 

Ondanks de nationale toetsingscriteria en beoordelingsmethoden voor gewasbeschermingsmiddelen, 

worden in de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van provincies en waterbedrijven nog regelmatig 

middelen en metabolieten (afbraakproducten) aangetroffen in gehalten boven de norm. Daar komt bij 

dat in de praktijk verschillende middelen (werkzame stoffen en hulpstoffen) worden gemengd. Hoe 

deze stoffen op elkaar reageren, is onbekend. Hierdoor zijn ook de eigenschappen van deze stoffen 

onbekend. Deze cocktails kennen geen risicobeoordeling.  

 

Fabrikanten van middelen leveren in het toelatingsbeleid over het algemeen geen analysemethoden 

mee voor het middel zelf en alle metabolieten die kunnen ontstaan, waardoor monitoring van deze 

stoffen wordt belemmerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven hun zuivering niet 

aanpassen op mogelijke bedreigingen. Daar waar analysemethoden wel beschikbaar zijn, blijken 

metabolieten vaak vrij algemeen te worden aangetroffen. Recente voorbeelden hiervan zijn: 

desfenylchloridazon en methyldesfenylchloridazon (polaire metabolieten van het middel chloridazon). 

Het is van belang dat analysemethoden beschikbaar worden gesteld en dat dit als eis in de 

toelatingsprocedure wordt opgenomen. 

 

Tot dusverre wordt bij beoordeling door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Ctgb) gebruik gemaakt van de Bestrijdingsmiddelenatlas, die alleen meetgegevens over 

oppervlaktewater van waterschappen bevat. Naar ons idee is de Bestrijdingsmiddelenatlas hiermee 

een te beperkt instrument.  

                                                
2 Van den Brink, C., C. Steinweg en W.J. Zaadnoordijk (2011). Bepalen strategie vermindering risico's 

bestrijdingsmiddelen Noordoost Nederland. Project in opdracht van provincie Drenthe, provincie Fryslân, 

provincie Groningen en provincie Overijssel. Eindrapport 22 juli 2011. Referentie Royal Haskoning, rapportno. 

9V5482. 
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Monitoringresultaten van gewasbeschermingsmiddelen en metabolieten in grond- en oppervlaktewater 

van waterbedrijven en provincies worden niet meegenomen bij de (her)beoordeling van bestaande 

toelatingen. Het is nodig dat (aanvullende) meetgegevens van provincies en waterbedrijven bij de 

beoordeling worden betrokken. 

 

Het blijkt dat fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen vanuit economische overwegingen 

tegenwoordig géén speciale toelating meer aanvragen voor gebruik binnen grondwater- 

beschermingsgebieden, omdat deze markt te klein is. Hierdoor zijn landbouwers binnen 

grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen op een beperkt en verouderd middelenpakket dat nog 

wel een toelating heeft. Die “oude middelen” zijn inmiddels schadelijker voor het grondwater dan de 

nieuwere alternatieven die op de markt beschikbaar zijn. Het is nodig om deze situatie om te buigen, 

zodat meer milieuvriendelijke alternatieven in grondwaterbeschermingsgebieden zullen worden 

toegepast.  

 
Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

Uit meetresultaten in het stroomgebied van de Drentsche Aa blijkt er een duidelijk verband te zijn 

tussen in het oppervlaktewater aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen – zoals glyfosaat / AMPA 

en MCPP – en de nabijheid van stedelijk gebied3. Op verschillende plaatsen zijn bemonsteringen van 

het oppervlaktewater uitgevoerd. Hierbij is een duidelijk verband te leggen met particulier gebruik. Ook 

in het grondwater in stedelijk gebied zijn gewasbeschermingsmiddelen en metabolieten aangetroffen. 

De indruk bestaat dat het particulier gebruik van sommige middelen intensief en / of ondeskundig is.  

 

Het RBO Rijn-Oost is dan ook verheugd over het initiatief van de staatssecretaris van IenM voor een 

verbod op het gebruik van chemische middelen door particulieren. Zo’n verbod zal gewenste effecten 

kunnen hebben bij het terugbrengen van de belasting vanuit stedelijk gebied. 

 

Landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat de risico’s door landbouwkundig gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in Noordoost Nederland in de periode 1997 – 2010 met ca. 80 - 90% is 

verminderd. Desondanks hebben de waterschappen4 meer dan 200 verschillende stoffen in het 

oppervlaktewater aangetroffen, waarvan een groot aantal de normen overschrijdt. Ook blijkt uit 

metingen van de waterschappen een sterke relatie tussen de meteorologische omstandigheden en 

het aantreffen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Na lange droge perioden 

gevolgd door neerslag werden veelal hoge normoverschrijdingen geconstateerd. Uit recent onderzoek 

van Alterra-WUR blijkt dat (oppervlakkige) afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar 

oppervlaktewater een belangrijke transportroute is, die nog onvoldoende onderkend wordt.  

                                                
3 Project Schone Bron Drentsche Aa (Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze & Aa’s, Provincie Drenthe) – 

meetresultaten seizoen 2012 

 
4 Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Groot Salland, Waterschap Rijn & IJssel, Waterschap Regge & Dinkel, 

Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Reest & Wieden, 

Waterschap Velt & Vecht, Waterschap Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland (2011). “Maak het verschil. Samen 

op weg naar een sterk gewas en schone sloot.”  
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Verwacht wordt dat neerslaghoeveelheid en neerslagintensiteit als gevolg van klimaatverandering 

zullen toenemen, waardoor de kans op oppervlakkige afspoeling toeneemt en daarmee ook het risico 

op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. 

 
Wij vragen u, nu er meer kennis is ontwikkeld over oppervlakkige afspoeling, om het initiatief te nemen 

in het gezamenlijk zoeken naar een oplossing om de afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf 

landbouwpercelen te beheersen. Dit mede gezien de verwachte toenemende neerslag, waarbij 

afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf landbouwpercelen een toenemend probleem. 

 

Regionale initiatieven 

De provincie Drenthe heeft naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten als gevolg van 

landbouwkundig gebruik met de land- en tuinbouwsector (LTO-Noord) afgesproken een pilot te 

starten. De pilot, die als een nadere invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kan worden 

gezien, is gericht op het verminderen van de belasting van grond- en oppervlaktewater met 

gewasbeschermingsmiddelen. Bekeken wordt of er concrete projecten met actieve betrokkenheid van 

de sector kunnen worden gestart. 

 

Verder hebben de provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen contact gelegd met het Ctgb en met 

hen de aangetroffen probleemstoffen in grond- en oppervlaktewater besproken. De bedoeling is om 

structurele afspraken te maken over het gebruik van monitoringgegevens van waterbedrijven en 

provincies bij (her)beoordeling van middelen door het Ctgb. 

 

Ook in Flevoland zijn waterschap Zuiderzeeland, de provincie en de land- en tuinbouwsector een 

samenwerking aangegaan (onder de noemer Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Flevoland) om  

gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de problematiek met betrekking tot 

gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Wij vragen u om actief kennis te nemen van de problematiek, oplossingsrichtingen voor nog op te 

zetten regionale pilots beschikbaar te stellen en op die manier mee te werken aan regionale 

initiatieven. Ondanks de regionale initiatieven, sluiten wij bij voorbaat niet uit dat generieke 

aanpassing van het gewasbeschermingsbeleid wenselijk kan zijn. 

 

Naast regionale inzet, vragen wij u te zoeken naar mogelijkheden voor (inter-)nationale aanpak van de 

problematiek. Het is daarbij van belang om het level playing field van de land- en tuinbouwsector in 

Europees verband in ogenschouw te nemen, uit te gaan van een integrale aanpak waarbij alle actoren 

in de agroketen worden betrokken.  

 

Tot slot 

Met deze brief hebben wij u willen informeren over de problemen in grond- en oppervlaktewater als 

gevolg van de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die, zich ondanks reeds 

uitgevoerd beleid en getroffen maatregelen, nog steeds voordoen en ook met het nieuwe beleid uit de 

Tweede nota duurzame gewasbescherming naar verwachting niet zullen worden weggenomen.  
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Bovendien ontvangen wij graag uw reactie op onze oproep en vragen. Daarnaast nodigen wij de 

ministeries uit om bij de regionale initiatieven/pilots betrokken te raken en vernemen wij uw reactie op 

deze uitnodiging. 

 

Wij rekenen erop dat wij samen met u aan oplossingen kunnen werken en daarmee de knelpunten op 

het gebied van gewasbeschermingsmiddelen kunnen wegnemen. Alleen met een gezamenlijke inzet 

op alle bestuurlijke niveaus en in de gehele agroketen kan worden voldaan aan de chemische en 

biologische vereisten, die onder andere vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water aan de kwaliteit van 

grond- en oppervlaktewater worden gesteld. 

 

In afwachting van uw reactie, 

Hoogachtend, 

 

 

 

E. Boerman, voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrift: 

de voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu 

de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken 

de voorzitters van de andere RBO’s 

 

                                                
5
 Rijn-Oost is het samenwerkingsverband van de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland, Flevoland en 

Utrecht, de waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Groot Salland en 

Zuiderzeeland, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijf Vitens. De ministeries van IenM en EZ hebben 

een adviserende rol in het samenwerkingsverband. 



Prooinciehøis'Westerb¡ink r, Assen
Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen
w-ww.drenthe.nl

r (o592) )6 tt tt
r (o592) 36 t7 77 provinci renthe

Aan:

Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
25OO EA 'S-GRAVENHAGE

,tltilil,,ll,,ll,ll,tttt,tlt,,ll,,ll,ltl,ltl

Assen, 7 februari 2014
Ons kenmerk 3.1 1201 400051 0

Behandeld door de heer L.W. Tjarks (0592) 36 54 39

Onderwerp: Milieuvriendelijke grondontsmett¡ng in de teelt van bloembollen

Geachte heer/mevrouw,

ln uw Kamer is onlangs gesproken over de mogelijke risico's op de volksgezondheid
door toepassing van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium in de teelt van
bloembollen. Met deze brief willen wij onze zorgen over de mogelijke gevolgen van dit
middel voor omwonenden van percelen waar dit middel is toegepast, aan u kenbaar
maken.

Graag willen wij u een suggestie aanreiken die de teelt van bloembollen op het punt
van grondontsmetting kan verduurzamen. Uit een in onze opdracht uitgevoerd onder-
zoek in 2006 en 2007 is komen vast te staan, dat tagetes (afrikaantjes) een nagenoeg
zelfde afname van de aaltjespopulatie oplevert dan de inzet van metam-natrium. Op
voon¡vaarde, dat de teelt van tagetes als geslaagd kan worden beschouwd.
Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van klachten in 2005 over het
gebruik van grondontsmettingsmiddelen in de teelt van lelies in de provincie Drenthe.

Nu is er opnieuw onrust onder inwoners van onze provincie ontstaan over de effecten
van een gewasbeschermingsmiddel in de bollenteelt op de gezondheid. Wij zijn van
mening, dat de teelt van tagetes een uitstekend en duurzaam alternatief is voor het
gebruik van metam natrium. Door de bollensector zelf worden nog meer alternatieven
voor chemische grondontsmetting genoemd en onderzocht, namelijk toepassingsmo-
gelijkheden van biofumiganten zoals caliente mosterd, Nemath en japanse haver.
Daarnaast kan chemische grondontsmetting worden voorkomen door te kiezen voor
een ruime vruchtwisseling.

Wij hebben aan uw Staatssecretaris van Economische Zaken
mevrouw S.A.M. Dijksma een brief gestuurd, waarin wijvragen om de alternatieven
voor chemische grondontsmetting te stimuleren en mee te laten wegen in de herover-
weging van de toelating van middelen op basis van metam-natrium.
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Geachte voorzitter, 

De Gezondheidsraad (GR) is op 18 april 2011 verzocht advies uit te brengen over 

de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico’s lopen door 

toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ook is de GR verzocht aan te geven 

of een nieuwe beoordelingsmethodiek voor omwonenden de mogelijke risico’s zou 

kunnen verminderen, ook voor de Nederlandse situatie. Tenslotte is de GR 

gevraagd een opinie te geven over nut en mogelijke opzet van een 

bevolkingsonderzoek. 

Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies en de kabinetsreactie 

hierop. Ik geef eerst de hoofdlijnen van het advies weer, waarna ik puntsgewijs op 

de onderdelen in ga. Daarna geef ik aan wat het kabinet gaat doen. 

 

Hoofdlijnen advies 

De GR heeft zich gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen 

kans op gezondheidsschade lopen door het gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen. De GR ziet voldoende reden voor 

blootstellingsonderzoek onder omwonenden en voor aanpassing van de 

toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen. Verder wijst de GR op het 

nemen van maatregelen die de blootstelling van omwonenden kunnen 

verminderen. De GR gaat afzonderlijk in op deze onderwerpen in haar advies. 

 

Blootstelling en gezondheid van omwonenden en agrariërs  

In eigen land is nauwelijks onderzoek verricht naar de blootstelling en 

gezondheidstoestand van omwonenden van agrarische percelen. Vooral uit 

buitenlands onderzoek komen enige aanwijzingen dat omwonenden 

gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Omwonenden maken geregeld melding van 

misselijkheid of irritaties van huid, ogen of bovenste luchtwegen. Van een aantal 

middelen is bekend dat ze bij voldoende hoge blootstelling dergelijke klachten 

kunnen oproepen. Er is op beperkte schaal buitenlands onderzoek gedaan naar 

chronische effecten bij omwonenden. Het aantal onderzoeken is echter gering en 

veel onderzoek kent aanzienlijke beperkingen. Daardoor is een oordeel over een 

oorzakelijk verband met blootstelling vanuit de omgeving niet mogelijk.  

De GR constateert voor agrariërs dat er in binnen- en buitenland veel 

epidemiologisch onderzoek is verricht onder deze beroepsgroep. Daarbij zijn 
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geregeld associaties gevonden tussen blootstelling aan 

gewasbeschermingsmiddelen en het optreden van uiteenlopende 

gezondheidseffecten. Vooral voor de ziekte van Parkinson en voor leukemie bij 

kinderen van agrariërs zijn die bevindingen consistent. De GR constateert echter 

ook dat buitenlandse bevindingen niet zo maar naar de Nederlandse situatie zijn 

door te trekken en dat de onderzoeksresultaten uit eigen land dateren van enige 

tijd geleden. Tot slot acht de GR het waarschijnlijk dat een gebrekkige naleving 

van voorschriften een belangrijke oorzaak is van gezondheidseffecten onder 

agrariërs.  

 

Nut van blootstellingsonderzoek en bevolkingsonderzoek  

De GR acht een blootstellingsonderzoek noodzakelijk, gezien de waargenomen 

gezondheidseffecten bij agrariërs zelf, enige aanwijzingen uit het buitenland voor 

effecten bij omwonenden en het gebrek aan gegevens van eigen bodem. Uit de 

resultaten van een dergelijk onderzoek zou vervolgens bezien moeten worden of 

onderzoek naar gezondheidseffecten nuttig is en hoe dat er uit zou moeten zien.  

De GR adviseert het blootstellingsonderzoek te richten op agrariërs, hun 

gezinsleden en niet-agrariërs en daarbij vooral in te zoomen op vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd en heel jonge kinderen. Het onderzoek kan het beste 

plaatsvinden door verschillende onderzoeksmethoden te combineren: 

biomonitoring (meten van gewasbeschermingsmiddelen en afbraakproducten in 

het lichaam, bijvoorbeeld in de urine) én metingen in contactmedia, zoals lucht,  

bodem, water, huisstof. Een dergelijk veelomvattend onderzoek zou over meerdere 

jaren moeten worden uitgevoerd en de GR verwacht dat de kosten enkele 

miljoenen euro’s zullen bedragen.  

   

Maatregelen die de blootstelling van omwonenden verlagen.  

De GR constateert dat het nog enige jaren zal duren voordat het voorgestelde 

blootstellingsonderzoek meer duidelijkheid zal verschaffen over de blootstelling 

van omwonenden en de risico’s die daaruit voortvloeien. De GR vindt het van 

belang om nu reeds maatregelen te nemen om de blootstelling van omwonenden 

te verlagen.  

 

Ten aanzien van de toelatingsprocedure constateert de GR het volgende.  

De Nederlandse toelatingsprocedure kent nu nog geen aparte beoordeling van de 

risico’s voor omwonenden, met uitzondering van de risico’s voor omwonenden van 

kassen. De GR adviseert de overheid om in EFSA-verband (European Food Safety 

Authority) te werken aan het toevoegen van een aparte risicobeoordeling voor 

omwonenden. Het eigenstandig karakter van omwonenden als risicogroep maakt 

dat volgens de GR noodzakelijk. Ook adviseert de GR om de huidige 

risicobeoordelingen uit te breiden met het in beschouwing nemen van alle 

omstanders en passanten, inclusief kinderen.  

De GR adviseert om, zolang de methode van de EFSA voor deze onderdelen nog 

niet gereed is, voor gebruik in Nederland de bestaande Duitse en Britse methoden 

te hanteren. Verder adviseert de GR dat Nederland in de EU verschillende 

elementen inbrengt om de beoordelingen te verbeteren.  

Tot slot acht de GR betere publieksvoorlichting over de toelatingsprocedure nuttig 

door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Ctgb). 

 

 

 

 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2014/35030 

 

Pagina 3 van 6 

 
 

 

Ten aanzien van de agrarische praktijk adviseert de GR voor de landelijke of lokale 

overheid:  

 De bevordering van geïntegreerde gewasbescherming 

 Verbetering van de klachtenstructuur voor burgers 

 Versterkte handhaving 

 Het instellen van spuitvrije zones 

Voorts noemt de GR maatregelen die distributeurs, producenten, telers en 

omwonenden kunnen nemen.  

 

Kabinetsreactie 

Het kabinet neemt de gezondheid van de bevolking zeer serieus. Daarom is de GR 

ook om advies gevraagd. Het advies van de GR is tot stand gekomen met actieve 

inbreng van zowel omwonenden van agrarische gebieden als vertegenwoordigers 

van agrarische sectoren, de handel en de agrochemische industrie. Een ieder kon 

reacties geven op een conceptadvies, waarvan in ruimte mate gebruik is gemaakt. 

Het kabinet waardeert deze aanpak en de inbreng van de diverse partijen zeer. De 

problematiek wordt uiterst gedegen en van alle kanten benaderd. Het rapport is 

daarmee een volledig en goed gebalanceerd advies geworden van een hoge 

kwaliteit. Daarom neemt het kabinet het advies over en zal het voortvarend aan 

de slag gaan met de aanbevelingen van de GR.  

 

Blootstelling en gezondheid van omwonenden en agrariërs  

Het feit dat omwonenden en agrariërs, ondanks het zorgvuldige toelatingsbeleid 

van gewasbeschermingsmiddelen toch mogelijk risico’s zouden kunnen lopen, 

dient terdege onderzocht te worden. Daarom zal het kabinet het advies 

overnemen om een meerjarig blootstellingsonderzoek te starten onder 

omwonenden van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere teelten met een 

intensief gebruik van middelen. De GR geeft aan dat het blootstellingsonderzoek 

een noodzakelijke stap is voor verder onderzoek naar gezondheidseffecten. Het 

kabinet vindt het belangrijk om tegelijkertijd ook te kijken naar 

gezondheidseffecten en zal met het RIVM overleggen op welke manier parallel 

naar mogelijke gezondheidseffecten gekeken kan worden. Het kabinet heeft het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reeds gevraagd 

voorbereidende werkzaamheden uit te voeren om de start van het meerjarig 

blootstellingsonderzoek te faciliteren. Het RIVM adviseert eerst een pilot uit te 

voeren om de aanpak en de te gebruiken methodieken te testen. Een dergelijk 

onderzoek is immers nog nooit uitgevoerd in Nederland. Met een pilot kan 

ondermeer vastgesteld worden hoeveel personen nodig zijn voor het betrouwbaar 

meten van urine, hoeveel metingen per persoon nodig zijn en wat de optimale 

verhouding is tussen het aantal omwonenden en het aantal personen uit de 

controlegroep. 

De voor het blootstellingsonderzoek benodigde expertise is in Nederland verdeeld 

over verschillende onderzoeksinstellingen en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 

(GGD’en). Het RIVM zal worden gevraagd een consortium te vormen bestaande uit 

deze partijen en in 2014 een pilot uit te voeren. Op basis hiervan kan een volledig 

blootstellingsonderzoek uitgevoerd worden in 2015 en 2016. De resultaten zullen 

dienen om de gebruikte blootstellingsmethodieken te toetsen en waar nodig te 

verbeteren. Tevens kan dan bekeken worden of het noodzakelijk is 

blootstellingsbeperkende maatregelen te nemen in aanvulling op het vigerend 

beleid.  
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Maatregelen die de blootstelling van omwonenden verlagen.  

Het kabinet steunt de inzet om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 

beperken, waar mogelijk. Het kabinet heeft hiertoe in de tweede Nota duurzame 

gewasbescherming (TK 27 858, nr. 146) reeds een groot aantal 

beleidsmaatregelen aangekondigd. Hieronder volgt een specifieke reactie op de GR 

voorstellen om de blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen voor 

omwonenden te verlagen. 

 

a) Toelatingsprocedure 

Het kabinet neemt het advies van de GR over om vooruitlopend op de Europese 

methodiek voor beoordeling van risico’s voor omwonenden het nationale 

toelatingsbeleid aan te passen. Daarom heeft het kabinet het Ctgb verzocht om de 

huidige toelatingen aanvullend te beoordelen met de twee reeds bestaande 

methodieken voor omwonenden (de Britse en Duitse methoden), te beginnen met 

de middelen die in de bollenteelt en fruitboomgaarden worden gebruikt, waarna 

middelen voor andere intensieve teelten zullen volgen. Daarmee zullen dan 

meteen, conform het advies van de GR, de risico’s meegenomen worden voor alle 

omstanders en passanten, inclusief kinderen, die zich in de buurt van bespuitingen 

ophouden, niet alleen voor degenen die zich beroepsmatig in de buurt ophouden.  

Het Ctgb heeft laten weten dat een analyse van beide methodieken uitwijst dat de 

methodieken elkaar aanvullen en derhalve beiden bruikbaar zijn. Het Ctgb 

adviseert het gebruik van de methodieken in het toetsingskader voor het Ctgb op 

te nemen. Op basis van een toets op risico’s voor omwonenden met beide 

methodieken, kan het College tot een gegrond oordeel komen over mogelijke 

risico's. Bij middelen waar onaanvaardbare risico’s worden gevonden, zullen 

passende maatregelen in de toelating worden genomen. Er wordt nu gewerkt aan 

een geharmoniseerde Europese methode en zodra EFSA deze methode heeft 

vastgesteld, zal het Ctgb deze opnemen in het toetsingskader voor 

gewasbeschermingsmiddelen.  

Tenslotte zal het kabinet in de EU de overige aanbevelingen ten aanzien van het 

verbeteren van de beoordelingen inbrengen.  

Ten aanzien van het advies over betere publieksvoorlichting over 

toelatingsprocedures zal het kabinet voor leken begrijpelijke informatie op de 

reeds bestaande overheidwebsite 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen zetten en 

met het Ctgb afstemmen dat deze informatie ook op de site van het Ctgb komt.  

Daarnaast is in het Nationaal actieplan duurzame gewasbescherming (Kamerstuk 

27 858, nr. 110) opgenomen dat actieve communicatie naar het publiek door de 

overheid over nut en noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen zal plaatsvinden. 

Daarbij zal het publiek worden ingelicht over de risico’s van 

gewasbeschermingsmiddelen, waaronder die voor omwonenden. 

 

b) Geïntegreerde gewasbescherming 

Het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming is een van de maatregelen in 

de tweede Nota duurzame gewasbescherming die bij kunnen dragen aan het 

verminderen van risico’s voor omwonenden.  

 

c) Goede klachtenstructuur 

Het kabinet vindt het belangrijk dat omwonenden weten waar ze met vragen en 

klachten terecht kunnen, dat ze antwoorden krijgen en dat er een vorm van 

registratie bijgehouden wordt. Dit laatste geeft immers inzicht of het beleid 

bijdraagt aan de vermindering van de zorgen van omwonenden. De Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is beschikbaar voor meldingen die met 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen
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handhaving te maken hebben. De NVWA inspecteert alle meldingen van incidenten 

waarbij er een vermoeden van een overtreding is en zal dat ook blijven doen. De 

GGD is het eerste contactpunt voor gezondheidsvragen en -zorgen. Het kabinet 

heeft met de NVWA afgesproken dat de NVWA een jaarlijkse rapportage zal 

opstellen over bovengenoemde meldingen. De NVWA gaat in overleg met de GGD 

voor wat betreft afstemming en informatie- uitwisseling. Deze rapportages zullen 

betrokken worden bij de periodieke evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid. 

 

d) Versterkte handhaving 

Het kabinet heeft de NVWA verzocht om de handhaving op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen met voorrang te richten op de bollenteelt, 

fruitboomgaarden en andere teelten met een intensief gebruik van middelen, een 

en ander binnen de prioriteitstelling van de NVWA. In 2014 zal daarom bij de 

controles in het veld specifiek worden gekeken naar het juist toepassen van de 

voorschriften door middel van toepassingscontroles in deze sectoren. Overigens 

worden in deze sectoren ook controles uitgevoerd door waterschappen waar het 

gaat om de watergerelateerde voorschriften in de regelgeving. 

  

e) Spuitvrije zones en afstandeisen 

Het kabinet erkent dat in het huidige nationale beleid alleen voor watergangen een 

teeltvrije zone is voorgeschreven, maar niet voor agrarische terreinen die grenzen 

aan woningen, scholen e.d. Het kabinet acht het gewenst dat ook voor gevoelige 

bestemmingen een teeltvrije zone wordt ingevoerd. De Richtlijn duurzaam gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/EG) vraagt immers aan lidstaten om 

maatregelen te nemen om kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen en 

kinderen te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen.  

Invoering hiervan is echter vanuit juridisch oogpunt lastig. De Raad van State 

(ABRvS 13 mei 2009, 200801516/1) heeft in 2009 de invoering van een dergelijke 

maatregel afgewezen, wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijke 

onderbouwing over de mogelijke effecten op de gezondheid van omwonenden.  

Er zijn meer gerechtelijke uitspraken met een dergelijke strekking. De benodigde 

wetenschappelijke onderbouwing is ook nu nog niet aanwezig, het uit te voeren 

blootstellingsonderzoek zal deze gegevens moeten opleveren.  

Het kabinet zal juridisch advies vragen of het met het oog op de Richtlijn 

duurzaam gebruik en het advies van de GR mogelijk is nu reeds deze zones in te 

voeren, in het Activiteitenbesluit of in de regelgeving voor de Ruimtelijke 

Ordening.  

Als dat niet mogelijk is, dan zal het kabinet in intensief overleg met de agrarische 

sector en de agrochemische industrie bekijken wat er in afwachting van de 

blootstellingsresultaten op vrijwillige basis mogelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan het systematisch aanleggen van zones met vanggewassen, verdergaande 

technische maatregelen om de emissies te reduceren, snelle invulling van het 

good-neighbour initiatief om de communicatie tussen telers en omwonenden te 

bevorderen (een maatregel uit de tweede Nota). De industrie of de 

toelatinghouder kan zorgen voor etiketten of voorlichting waarin is aangegeven 

dat afstandeisen gewenst zijn.  

Ik zal u hierover voor de zomer 2014 informeren. 
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Tenslotte zal het kabinet de overige aanbevelingen voor maatregelen, die de 

agrarische sector, producenten en distributeurs, en omwonenden kunnen nemen, 

bespreken met de betrokken partijen.  

 

Het kabinet zal u begin 2015 een voortgangsrapportage sturen. 

  

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 


