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Ondenverp: Aanpak risico's bloembollenteelt in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Bij brief 19 maart 2014 hebben wij u geÏnformeerd over een aantal stappen die wij
hebben genomen naar aanleiding van de onrust die is ontstaan bij omwonenden van
percelen landbouwgrond waarop bloembollen worden geteeld.

De aandacht die wij, en ook anderen, voor dit onderwerp bij het Rijk en de Tweede
Kamer hebben gevraagd, heeft er mede toe geleid dat op rijksniveau besloten is tot
het instellen van een meerjarig onderzoek naar de risico's van blootstelling aan ge-

wasbeschermingsmiddelen. Dit onderzoek zal worden verricht in 2015 en 2016.
Daarnaast heeft staatssecretaris Dijksma besloten met onmiddellijke ingang het ge-

bruik van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium te verbieden.
Het middel zal door de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en
Biociden opnieuw worden beoordeeld. Het besluit van de staatssecretaris heeft de
landbouwsector ertoe aangespoord het onderzoek naar alternatieven voor de chemi-
sche grondontsmetting uit te voeren.

Wij hebben het besluit genomen om het Platform Duurzame Bollenteelt nieuw leven in

te blazen. Dit mede op nadrukkelijk verzoek van onder meer de telers van bloembol-
len en hun belangenorganisaties LTO Noord en KAVB, omwonenden van percelen

met bloembollen en de waterschappen in Drenthe. Hieruit volgt dat voortaan ook een
plaats beschikbaar is in het platform voor een vertegenwoordiger van de omwonen-

den.
Voorafgaand aan de herstart van het Platform zal, naar aanleiding van het verzoek
daartoe, een gesprek plaatsvinden tussen enkele omwonenden, Stichting Bollenboos

en gedeputeerde Munniksma.



Wij venarachten dat hiermee de juiste voorwaarden zijn gesteld voor een zakelijke
dialoog tussen alle bij de teelt betrokken partijen en dat in gezamenlijkheid een visie
op duurzame bollenteelt in geheel Drenthe kan worden sntwikkeld.


