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Aan de Minister van LNV 

c.c. Leden Commissie LNV/gewasbescherming 

 

 

Dwingeloo,  10-12-2019  

Aan het eind van deze brief is een samenvatting 

 

 

 

Hooggeachte mevrouw Schouten, 

 

de vereniging Meten=Weten wil nader ingaan op uw brief van 7 oktober 2019, ‘Uitvoering 

enkele moties en toezeggingen gewasbescherming’ en uw beantwoording tijdens het AO-

gewasbescherming van 31 oktober.  

 

De Tweede Kamer heeft u verzocht spuitvrije zones in te stellen, zodat op landbouwgronden 

grenzend aan woningen of aan de leefomgeving van omwonenden, zoals speelplekken voor 

kinderen, geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. U geeft hier geen 

uitvoering aan.  

 

U zegt de zorgen bij omwonenden te begrijpen en er naar te streven dat het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen in 2030 zo veel mogelijk wordt beperkt. Voorts geeft u aan 

dat het gebruik van specifieke bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op een Europese regeling, 

maar dat zowel bij de nationale toelating als daarna, nadere regels kunnen worden gesteld. U 

wijst op de mogelijkheid van overleg tussen telers en omwonenden. U wijst op de 

mogelijkheid van gebiedsgerichte pilots.   

Uiteindelijk komt u tot de conclusie dat de landsadvocaat in 2015 concludeerde dat het niet 

mogelijk was om teeltvrije zones in te voeren en adviseerde om met algemene regels te 

wachten tot het blootstellingonderzoek zou zijn uitgevoerd. Ook geeft u aan dat een verplichte 

teeltvrije zone pas ingevoerd kan worden als is aangetoond dat eventuele andere, minder 

vergaande maatregelen, geen of onvoldoende effect hebben om omwonenden te beschermen.  
 

Het karakter van uw brief is ontwijkend. De redenen waarom wij deze brief als zodanig 

kwalificeren wordt hierna uiteengezet. 

 

 

0. Inleiding 
 

De burgers van Westerveld die zich verenigd hebben in het initiatief Meten=Weten zijn  

teleurgesteld in uw reactie op hun terechte zorgen over pesticiden in hun leefomgeving. Bij 

een ontmoeting op 8 april met twee leden van Meten=Weten toont u nog veel begrip voor 

omwonenden en zegt u voor de camera van Zembla dat het beleid radicaal anders moet. 

Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is er van enig begrip bij u geen spoor meer 

te bekennen. Integendeel, uw brief van 7 oktober 2019 aan de Kamer bevat onjuistheden en is 
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ontwijkend. In het Algemeen Overleg van 31 oktober geeft u blijk van politieke onwil en lijkt 

het er op dat u de Kamer misleidt.  

 

1. De moties 
 

Uw antwoord op de moties 464, 470 en 474 is puur gebaseerd op enkele juridische 

argumenten en weerlegt niet de redenen waarom de kamer deze moties heeft aangenomen. 

Voor de burger lijkt het alsof u de redenen die ten grondslag liggen aan de moties, ondanks 

uw overdaad aan woorden hierover, niet serieus neemt.  

 

De motie 464 van mevrouw Ouwehand van 3 juli 2019 vraagt om het instellen van 

afstandnormen vanwege te weinig kennis van de effecten op kwetsbare groepen totdat is 

vastgesteld dat gifgebruik op kwetsbare plaatsen veilig kan. 

 

Toelichting: Onderzoekers van het RIVM hebben lacunes in de beschikbare kennis 

gesignaleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de blootstelling van kwetsbare groepen zoals jonge 

kinderen. Zij zijn ook van mening dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden. 

Over de hele wereld stellen momenteel wetenschappers dat de ziekte van Parkinson in 

verband staat met pesticiden en vervuiling. In Nederland wordt dat met name naar buiten 

gebracht door prof. dr. Bas Bloem en prof. dr. Teus van Laar. In Frankrijk is Parkinson erkend 

als beroepsziekte bij boeren. Een rechtbank in Bordeaux stelde in juli 2019 een wijnboer 

aansprakelijk voor de Parkinson van een werknemer. Kortom, er is genoeg wetenschappelijke 

onzekerheid om meer onderzoek te laten verrichten.. 

 

Ten aanzien van deze motie geeft u niet aan dat er wel voldoende kennis is om te bepalen of 

het gifgebruik veilig kan. Voor ons burgers geeft u hiermee het signaal dat het niet relevant is 

dat onvoldoende zekerheid bestaat dat het gifgebruik veilig is.  

 

De motie 470 van de heer Moorlag van 3 juli 2019 vraagt om het instellen van spuitvrije 

zones  voor landbouwpercelen grenzend aan gronden die een woonbestemming hebben, 

omdat  mensen in hun woningen en tuinen er zeker van moeten zijn dat ze gevrijwaard 

worden van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. 

 

Toelichting: Zowel uit het ‘Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden’ (hierna te 

noemen OBO) als uit de meetresultaten van Meten=Weten blijkt dat bestrijdingsmiddelen 

afkomstig van nabijgelegen gebruik voorkomt in woningen, tuinen en natuurgebieden in de 

omgeving van intensieve (sier)teelten.  

 

Ten aanzien van de motie Moorlag geeft u niet aan dat het onjuist is dat bestrijdingsmiddelen 

tot in hun tuinen en woningen worden verspreid en geeft u impliciet aan het niet belangrijk te 

vinden dat woningen en tuinen worden gevrijwaard van contaminatie.     

 

De motie 474 van de heer Futselaar van 3 juli 2019 vraagt om het begrenzen van het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van woningen vanwege een negatief effect 

op milieu en leefomgeving.   

 

Toelichting: Het is niet meer vol te houden dat pesticiden geen nadelige effecten hebben op 

mensen, insecten, vogels , natuur … Inmiddels tonen duizenden onderzoeken aan dat 

pesticiden oorzaak zijn van bijen- en insectensterfte, vogelsterfte, achteruitgang van 

biodiversiteit, en gezondheidsklachten en ziektes als kanker, diabetes, voortplanting etc   
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Onlangs kreeg M=W de resultaten van een monster dat op 10 meter van bloembollen en 25 

meter van een woonhuis met jonge kinderen is genomen. Er zijn 51 verschillende pesticiden 

gevonden. We hebben deze resultaten voorgelegd aan emeritus hoogleraar Frank Berendse die 

als reactie gaf: “Onthutsend en huiveringwekkend zijn de meetresultaten in dit monster .Het is 

nauwelijks voorstelbaar dat deze concentraties geen schadelijke effecten hebben op jonge 

kinderen. Maar zeker ook op insecten en vogels.” 

 

Ten aanzien van de motie Futselaar geeft u niet aan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

geen negatief effect heeft op milieu of leefomgeving. Hiermee toont u weinig empathie met 

hen die er dagelijks mee te maken hebben en er onder lijden. Voor de burger lijkt het alsof u 

de redenen die ten grondslag liggen aan de moties, ondanks uw overdaad aan woorden 

hierover, niet serieus neemt.  

 

2. Uw redenen deze moties niet uit te voeren 
 

2.1 Ctgb 

In uw betoog zitten discrepanties. Met name in de volgende alinea.  

 Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gaan we uit van een Europees 

 geharmoniseerde wetenschappelijke benadering waarmee risico’s door het Ctgb worden 

geanalyseerd en getoetst voordat een gewasbeschermingsmiddel wordt toegelaten. Bij de 

toelating kunnen zo nodig eisen worden gesteld aan spuit- of teeltvrije zones. Ook kan zo 

nodig op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden ingegrepen in een toelating. 

 

Op het toelatingsbeleid wordt, ook door gekwalificeerde wetenschappers, zware kritiek geuit. 

De kern van de kritiek is dat verlenging van toelating plaatsvindt zonder onderzoek, slechts 

enkelvoudige stoffen worden onderzocht, de conclusies veel te weinig zijn gebaseerd op 

metingen en kwetsbare groepen niet in het model zijn meegenomen. Los hiervan stuiten we 

steeds op kritiek dat nieuwe wetenschappelijke informatie niet bij de (her)beoordeling wordt 

betrokken. Het RIVM heeft meermalen aangegeven dat in het toelatingsbeleid zaken moeten 

worden verbeterd.  

Door al deze kritiek kan men niet meer spreken van draagvlak voor het toelatingsbeleid.  

 

In de toelatingsprocedures van het Ctgb zijn diverse parameters niet of onvoldoende 

beschouwd, dan wel niet gebaseerd op de nu via het OBO verkregen inzichten. Dit betreft 

onder andere de effecten van de mix van verschillende bestrijdingsmiddelen en de gevolgde 

verspreidingsroutes van bestrijdingsmiddelen. De normen zijn gebaseerd op resten van 

enkelvoudige stoffen op voedselgewassen. Er heeft geen effectonderzoek plaatsgevonden naar 

de effecten van cumulatie, dan wel stapeleffecten. De cumulatie kan zijn naar aard van de 

stoffen, bijv. insecticiden of fungiciden. De cumulatie kan zijn naar de gezamenlijke werking 

op een orgaan, bijv. lever of hersenen, maar ook op bodem en insecten. Prof.dr. Henk Siepel 

van de Radboud universiteit schreef ons: “de beoordeling van telkens één middel doet geen 

recht aan de wetenschap dat inmiddels de meeste bodems een tamelijk giftige cocktail 

bevatten. Het is goed om hier de aandacht op te vestigen. Ook ik weet op dit moment niet hoe 

ik een dergelijke cocktail moet beoordelen, welke stoffen hebben een additieve werking (je 

kunt de effecten bij elkaar optellen) en welke stoffen hebben een zelfs elkaar versterkende 

werking (de combinatie is dan giftiger dan de middelen afzonderlijk; uit de geneeskunde 

weten we dat dit op kan treden, bv. het toedienen van 2-3 verschillende geneesmiddelen bij 

kanker).” 
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Al eerder was door de Gezondheidsraad (2014) aangegeven dat er onzekerheden zijn ten 

aanzien van de effecten van kwetsbare groepen. Het RIVM dringt ook recent aan om zo 

spoedig mogelijk verbeteringen aan te brengen in de methodiek van beoordeling. Wij achten 

het ontoelaatbaar dat resultaten van dit onderzoek niet openbaar worden gemaakt. Dit voedt 

wantrouwen.  

Gesteld wordt dat bij goed landbouwkundig gebruik de contaminatie van 

bestrijdingsmiddelen onder de huidige daarvoor geldende normen voor voedingsmiddelen 

blijft. Deze restwaarden limiteren het bestrijdingsmiddelengebruik. Dit geldt niet voor het 

zeer intensieve bestrijdingsmiddelen gebruik in de sierteelt. Deze behoeven zich niet te 

houden aan de normen voor voedingsmiddelen.   

Uit het OBO blijkt dat meerdere vormen van contaminatie niet in de normen zijn vervat. De 

normen blijken niet gebaseerd op gericht onderzoek maar op modelbeschrijvingen. De 

normen zijn opgesteld voor de blootstelling aan één enkele stof bij een goed landbouwkundig 

gebruik op voedingsgewassen, terwijl het gebruikelijk is dat er met meerdere middelen 

tegelijkertijd worden gespoten.  

De normen zijn gebaseerd op andere verspreidingspatronen dan nu zijn geconstateerd. 

Bovendien zijn er vaak geen normen: zo is er voor de bodem geen norm per middel, laat staan 

voor de mix van middelen zoals deze door M=W is aangetroffen.  

 

2.2 Gezondheidsaspecten 

Het verband tussen het bloot staan aan bestrijdingsmiddelen en het optreden van Parkinson 

moet als wetenschappelijk bewezen worden beschouwd. De ontkenning hiervan door de 

Nederlandse overheid schaadt het vertrouwen in de overheid.  

De normen voor toelating zijn niet toepasbaar op jonge en onvoldragen kinderen. Uit divers 

onderzoek komt naar voren dat er forse risico’s zijn voor ongeboren en pas geboren kinderen. 

Dit uit zich met name enkele jaren later in leer- en groeistoornissen.  

 

Bij de effecten op de bevolking gaat het niet alleen om directe ziekmakers, maar ook om 

zaken als, niet vrij kunnen gebruiken van de eigen grond, hinder van de enorm toegenomen 

tractorbewegingen, maatschappelijke onrust, economisch nadeel voor andere bedrijven, 

mogelijke contaminatie bio-teelten, wegblijvende recreanten, imago-schade als schone 

natuurprovincie, dure drinkwatervoorzieningen, et cetera. Ook dit zijn ziekmakers. Dit moet 

worden afgewogen tegen de economische belangen van de telers.  

 

Uit recente gegevens blijkt dat de volksgezondheid in de huidige situatie niet kan worden 

gegarandeerd.  

Op 27 mei 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Meten=Weten en de Ctgb.  

Uit dit gesprek blijkt dat de Ctgb weliswaar de garanties geeft dat het effect van enkelvoudige 

stoffen waarvan de belasting onder de door hen gehanteerde normen ligt, geen 

gezondheidseffecten heeft, maar dat er onvoldoende onderzoek is en onzekerheden bestaan 

ten aanzien van de mix van bestrijdingsmiddelen en effecten op hersenen en zeer jonge 

kinderen.  

Het is algemeen bekend dat niet altijd wordt voldaan aan een goed landbouwkundig gebruik. 

Voorbeelden hiervan zijn dat een bollenteler:  

- meermalen per week wil spuiten terwijl de windcondities dit niet toelaten (maximaal 

toegestane windsnelheid is 5 m/s). De praktijk leert dat er bij meer dan toegelaten wind wordt 

gespoten,  

- spuit met te hoog ingestelde spuitarmen (doppen mogen maximaal 50cm boven het gewas),  

- een te grote druk op de tank heeft en met een te grote rijsnelheid spuit waardoor het effect 

van de drift-reducerende doppen verloren gaat.  
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- meer middelen gebruikt dan is toegestaan, zie: 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/14074/overwinning-voor-transparantie-

bestrijdingsmiddelen/ 

Het effect is dat omwonenden aan meer drift/nevel blootstaan dan in het theoretisch model. 

Deze problemen kunnen niet worden afgedaan als een handhavingsprobleem. 

De bewering dat de contaminatie volgens de huidige normen geen gevaar vormt voor de 

volksgezondheid wordt weersproken door medisch onderzoek. Uit epidemiologisch 

onderzoek blijkt dat ondanks al deze normen toch humane effecten optreden.  

Het star vasthouden aan het adagium dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid, 

zowel van kinderen als oudere mensen is niet reëel te noemen.  

 

Los van voorstaande is inmiddels duidelijk dat het zeer intensieve gebruik van bestrijdings-

middelen vlak bij woonomgevingen als hinder worden beschouwd en incidenteel ook tot 

acute gezondheidsschade leidt.  

De aanbevelingen die gelden, zoals; kinderen, huisdieren, voedsel, was naar binnen en ramen 

en deuren sluiten, schoenen bij de deur uitdoen, enz. zijn niet effectief en verhinderen de 

bewoners hun huis en tuin zo te gebruiken als ze zelf willen. De aanbeveling zou aanvaard-

baar zijn wanneer de bespuitingen schaars plaatsvinden, maar zijn onaanvaardbaar en niet 

toepasbaar wanneer dit meermalen per week plaatsvindt. Uit het OBO (novum) blijkt dat de 

contaminatie dagen aanhoudt.  

 
2.3. Juridische (on)mogelijkheden 

U beroept zich op onmacht om spuitvrije zones in te kunnen stellen. Wij bemerken geen 

enkele poging om de juridische belemmeringen uit de weg te ruimen. De ‘onmacht’ komt 

daardoor meer over als onwil.  

De vraag is aan de orde gesteld vanwege de gesignaleerde problemen in de gemeente 

Westerveld waar zeer intensieve sierteelten in gebieden met verspreide bewoning leiden tot 

overlastsituaties en gezondheidsklachten. Tevens is in deze gemeente met drie Natura 2000-

gebieden de bescherming van de natuur aan de orde.  

We bemerken dat steeds wordt gesteld dat het moeilijk zo niet onmogelijk is om generieke 

spuitvrije zones in te stellen. Dit is niet wat wordt gevraagd. Het gebruik van het woord 

‘generieke’ komt bij ons over als vermijdingsgedrag.  

 

U stelt dat om spuit- of teeltvrije zones of andere gebruiksbeperkingen in te kunnen stellen 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk zijn. Het bestaan van het probleem 

wordt niet ontkend. Van uw zijde wordt geen enkel initiatief genomen om middels onderzoek 

de problematiek nader te definiëren dan wel oplossingen aan te dragen.  

Het is nu een  cirkelredenatie; we starten geen onderzoek want zonder onderzoek kan er geen 

oplossing komen.  

 

U stelt dat het ‘blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden’ geen 

onderbouwing biedt voor een juridische maatregel.   

Wij kennen geen ‘blootstellingsonderzoek’. We hebben de indruk dat u hiermee het 

‘Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden’ (hierna te noemen OBO) van het RIVM 

aanduidt.  Als dit zo is, zien we dit als een poging tot misleiding (van de 2e kamer).  

 

Het OBO is geen ‘blootstellingsonderzoek’. Het was een onderzoek naar de mechanismen die 

een rol spelen bij de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu. Uit het onderzoek 

blijkt dat verspreidingsmiddelen zich op meer manieren verspreiden dan voorheen werd 

aangenomen en dat omwonenden, behalve via het voedsel, ook op andere wijzen 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/14074/overwinning-voor-transparantie-bestrijdingsmiddelen/
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/14074/overwinning-voor-transparantie-bestrijdingsmiddelen/
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bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Een belangrijk aspect daarbij is dat omwonenden tot 

weken na het uitvoeren van een bespuiting via verdamping en aan stof gebonden deeltjes nog 

restanten van de bestrijdingsmiddelen binnen krijgen.     

Het onderzoek is uitgevoerd op proefvelden, veelal met gewassen waarin sprake is van 

minder intensief bestrijdingsmiddelengebruik. Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking 

van de boeren waar de metingen zijn verricht. In het onderzoek is slechts een beperkte set van 

bestrijdingsmiddelen gemeten. Zeer specifiek is dat de invloed van drift tijdens dit onderzoek 

is geminimaliseerd. Evenzo kunnen we aannemen dat er tijdens het onderzoek zorgvuldig met 

de bestrijdingsmiddelen is omgegaan, hetgeen in de dagelijkse praktijk niet het geval is.  

 

Het is juist dat tijdens dit OBO geen overschrijding van risicogrenzen is gemeten. Maar het is 

beslist onjuist hier de conclusie uit te trekken dat er geen risico bestaat voor omwonenden van 

percelen waar intensieve teelten plaatsvinden met een zeer hoog bestrijdingsmiddelen 

gebruik, meer dan in OBO is gemeten. Percelen waar een groot scala aan middelen wordt 

gebruikt, meer dan in OBO is gemeten.  Percelen waar de boeren het niet zo nauw nemen met 

de voorschriften omdat handhaving nauwelijks plaatsvindt. Percelen waar de omwonenden 

geregeld blootstaan aan de directe gevolgen van drift, gevolgd door verdamping en 

stofdeeltjes, feitelijk dus permanent blootstaan aan de invloed van de bestrijdingsmiddelen.  

Het OBO heeft invloed aangetoond tot 250 meter van de percelen. Op grotere afstand is niet 

gemeten omdat bij de opzet werd gedacht dat de invloed op die afstand nul of 

verwaarloosbaar zou zijn.  

 

Meten=Weten heeft gehalten bestrijdingsmiddelen laten bepalen in grond en gewasmonsters 

van plaatsen waar werd geacht dat geen bestrijdingsmiddelen aanwezig zouden zijn. Wij 

achten de resultaten onthutsend met de aangetoonde aanwezigheid van tientallen middelen 

met name in particuliere tuinen. Bewoners dachten gezond fruit en groenten uit eigen tuin te 

kunnen eten. Wij hebben niet gemeten bij biologische boeren, bang als we zijn dat deze hun 

certificering kwijt zullen raken. Wij troffen restanten van bestrijdingsmiddelen aan tot 250 

meter in een Natura 2000-gebied.  

 

U baseert uw standpunt op een juridisch advies van de landsadvocaat uit 2015. Onzerzijds zijn 

pogingen gedaan dit advies te achterhalen. Dit is niet gelukt. Zowel in de onderhavige 

kamerbrief als in het kamerstuk 27 858 nr.230 treffen wij een samenvatting aan.  

In uw brief van 7 oktober 2019 stelt u twee zaken; de landsadvocaat adviseert  te wachten met 

juridische stappen tot het bevolkingsonderzoek is uitgevoerd en de landsadvocaat concludeert 

dat verplichte teeltvrije zones pas kunnen worden ingevoerd als aangetoond is minder 

vergaande maatregelen geen of onvoldoende effect hebben.  

U baseert uw standpunt in 2019 op adviezen uit 2015 waarvan er één als achterhaald kan 

worden beschouwd en de ander stuit op het verwijt dat niet is getracht met minder vergaande 

maatregelen het probleem op te lossen.  

 

3.  Uw oplossingsrichtingen 
 

3.1 Uitstel tot 2030 

In uw brief geeft u aan dat u wilt bereiken het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2030 

geminimaliseerd te hebben. Dit is twee en een halve kabinetsperiode verder. Het biedt geen 

oplossing voor de acute problemen.   
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3.2 In gesprek of uitgesproken 

U  wil bereiken dat omwonenden weer met telers in gesprek komen. Met andere woorden: u 

stuurt burgers en boeren weer met elkaar de arena in. We willen nogmaals benadrukken dat na 

15 jaar praten de kloof juist groter is geworden. Natuurlijk zou het mooi zijn als boer en 

burger elkaar begrijpen, maar de belangen zijn te tegenstrijdig. Bovendien is er geen gelijke 

machtsverhouding, de burger heeft geen rechten en is afhankelijk van de goodwill van de 

boer. Wie assertief is kan soms een paar meter afstand krijgen tot z’n tuin, wie geld heeft kan 

een paar meter onderhands ‘kopen’, maar wie niet goed voor zichzelf kan opkomen ziet de 

spuit rakelings langs zijn/haar erf gaan. 

Meten=Weten heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat de overlegfase voorbij is: we gaan 

niet in gesprek. De overheid is nu aan zet. Ook het onderzoek van Marga Kool en Martha 

Buitenkamp  geven dat in hun rapport Uitgesproken duidelijk aan.  

 

3.3 Akkerranden 

U wilt telers stimuleren akkerranden anders in te richten om omwonenden te vrijwaren van 

drift van bespuitingen. Dit is een cosmetische oplossing. U negeert het feit dat verspreiding 

van pesticiden ook door verdamping en verwaaiing van gecontamineerde aarde plaatsvindt. 

Zelfs zonder drift worden de effecten tot op vele honderden meters gemeten. Bovendien is een 

akkerrand pas enigszins een buffer voor drift  aan het eind van het seizoen wanneer de 

‘bufferteelt’ hoog is. In de tussentijd is er in de intensieve teelt al tientallen keren gespoten. 

 

3.4 Handhaving 

U geeft aan dat omwonenden en dus ook boeren die biologisch telen naast gangbare percelen 

overtredingen kunnen melden bij NVWA. Overtreders kunnen alleen mits ze op heterdaad 

betrapt zijn, beboet worden. Dat is nauwelijks mogelijk…,tegen de tijd dat een melding via de 

website is doorgedrongen en er iemand ter plaatse is (als dat überhaupt al zou gebeuren), is de 

dader al lang met z’n tractor verdwenen en de daad onzichtbaar. Hoewel niet geaccepteerd als 

bewijsmateriaal zullen wanhopige en boze omwonenden trachten misstanden op film en foto’s 

vast te leggen. Dit zal de onderlinge verstandhouding alleen maar verslechteren: boer en 

burger voelen zich door elkaar belaagd met gif of camera’s.  

 

3.5 Pilots 

Verder denkt u aan gebiedsgerichte pilots. Meten=Weten heeft in gesprekken met gemeente 

en provincie geen aanwijzing gekregen of bevestiging gehoord dat er plannen zijn in die 

richting wat betreft Westerveld.  

 

4. Onze oplossingsrichtingen  
 

4.1 Sierteelt 

Ons eerste verzoek is beleidsmatig onderscheid te maken tussen teelten voor de 

voedselvoorziening en teelten van siergewassen.  

Momenteel wordt de teelt van bolgewassen en vele vergelijkbare gewassen beschouwd als 

regulier agrarische gebruik. Wij zijn van mening dat onder sierteelt moet worden verstaan: ‘de 

teelt van gewassen die niet worden gebruikt voor voedselvoorziening voor mens of dier’.  

Hieronder moet dus mede worden verstaan de teelt van bloemen, bloemenzaad, bolgewassen, 

etc.  Teelten van heesters en struiken zijn ons inziens geen goede beschrijving. Deze 

beschrijving kan zowel voedselgewassen (fruit) als siergewassen betreffen. 

 

Er zijn tal van overwegingen om sierteelt niet te beschouwen als regulier agrarisch gebruik. 

Aan het (regulier) agrarisch gebruik van gronden kleven vele aspecten die van invloed zijn op 
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de ruimtelijke ordening. Te veel om op te noemen. Een aantal aspecten worden als negatief 

voor de omgeving beschouwd. Veel van deze negatieve aspecten worden maatschappelijk 

aanvaardbaar geacht omdat het regulier agrarisch gebruik een maatschappelijke betekenis 

heeft in de vorm van voedselvoorziening. Omdat deze teelten zijn bestemd voor de 

voedselvoorziening voor mens of dier, komen daar beperkingen uit voort ten aanzien van het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen samenhangend met de normen / maximaal toegestane 

concentratie aan residuen in agrarische producten die bedoeld zijn voor menselijke 

consumptie. 

Een sierteelt kent andere randvoorwaarden. Het maatschappelijk belang wordt als minder 

noodzakelijk beoordeeld,  het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet of nauwelijks aan 

beperkingen gebonden. Om deze reden dient in de maatschappelijke afweging die aan een 

ruimtelijk plan als een bestemmingsplan ten grondslag ligt een sierteelt anders te worden 

beoordeeld dan de teelt van voedselgewassen. Het is puur een economische activiteit. Net 

zoals bij bijvoorbeeld zonneparken, is het een activiteit die voor de voedselvoorziening 

waardevolle landbouwgrond  voor andere doeleinden gebruikt.   

 

Aan sierteelten kunnen eigen randvoorwaarden worden gekoppeld in de afweging tussen 

economie en ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke ordening waarbij aan de teelt van 

voedingsgewassen een grote maatschappelijke waardering wordt gehecht.  

Nu is het zo dat in Drenthe de sierteelten zelfs worden bevoordeeld ten opzichte van de teelt 

van voedsel, omdat de sierteelten een grote economische waarde hebben. Die zelfde grote 

economische waarde zorgt er voor dat een teler kan investeren in drainage en waterwinning, 

hetgeen de invloed op de leefomgeving nog verergert.  

 

4.2 Gebruiksvoorwaarden 

Ons verzoek is de aanbeveling van het RIVM om de mogelijkheden tot het verminderen van 

blootstelling van omwonenden te benutten in regelgeving, zoals de Omgevingswet en het 

Activiteitenbesluit. Hierin kunnen nadere regels worden gesteld voor de minimale afstand van 

de bespuiting tot de erfgrens van de woning en voor het gebruik van specifieke technieken bij 

de bespuiting (driftreductie).  

Het gebruik in de sierteelten is onvergelijkbaar met het gebruik bij voedselgewassen. 

Momenteel kan niet aannemelijk worden gemaakt dat volggewassen (voor mens of dier) aan 

de voedselnormen voldoen. M=W heeft gemeten op een perceel waar twee jaar geen 

bespuitingen hebben plaatsgevonden en vonden hier 51 verschillende stoffen. We hebben 

gemeten in rogge als volggewas na twee jaar lelies en vonden daar 21 verschillende stoffen in. 

Nu in aangrenzende tuinen tot 20 stoffen zijn aangetroffen kan niet aannemelijk worden 

gemaakt dat zelf geteelde fruit en groenten afkomstig uit een moestuin naast een lelieperceel 

aan de voedselnormen voldoen.  

De normen zijn gebaseerd op andere verspreidingspatronen dan nu zijn geconstateerd. 

Bovendien zijn er vaak geen normen: zo is er voor de bodem geen norm per middel, laat staan 

voor de mixen van stoffen zoals die door ons worden aangetroffen.  

 

De toelating is een nationale aangelegenheid. U schrijft zelf dat hierbij aanvullende eisen 

kunnen worden gesteld, ook achteraf. In dit toelatingsbeleid kunnen op korte termijn 

maatregelen worden genomen. Hiervoor is reeds genoemd om de sierteelt te scheiden van de 

teelt van voedingsgewassen. In eerste instantie behoeven deze geen hinder te ondervinden van 

strengere normen voor de sierteelt.  

In de gebruiksvoorwaarden kunnen afstandsnormen worden opgenomen tot gevoelige 

objecten. Ons inziens is het mogelijk deze op basis van bestaande kennis in voldoende mate  

te onderbouwen.  
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4.3 Natura 2000   

   

Een derde verzoek is om te bevorderen dat de regels rond Natura 2000-gebieden strikt worden 

toegepast waardoor de ruimte om deze lokaal (provincie en gemeente) te ontduiken minder 

wordt.  

 

Ten aanzien van het hoofdonderwerp van deze brief, gebruik bestrijdingsmiddelen in de 

lelieteelt, zitten hieraan twee facetten.   

 

Thema verdroging 

Voor een goed begrip van het navolgende is het gemakkelijk te wijzen op de niet meer 

bestaande praktijk van het PAS. Wanneer een veehouderij een vergroting van de 

ammoniakbelasting veroorzaakte van 0,06 mol/ha, was er toch (vaak) sprake van een 

vergunningsplicht. De bijdrage van 0,06 mol/ha is weliswaar gering, maar omdat de 

cumulatieve belasting van het gebied reeds zeer groot was, bijvoorbeeld 2000 mol/ha, mocht 

er, gezien de staat van instandhouding van het gebied, geen verdere belastingen aan worden 

toegevoegd.  

 

Dit principe geldt ook voor verdroging. De in Westerveld liggende Natura 2000-gebieden 

hebben zwaar te lijden onder verdroging. Op dit punt is er geen sprake van een gunstige staat 

van instandhouding. Daarmee kun je stellen dat wanneer een individuele drainage van een 

perceel een geringe verlaging van de waterstanden veroorzaakt, dit een bijdrage levert aan de 

cumulatie van alle hydrologische invloeden op het Natura 200-gebied en derhalve 

vergunningsplichtig is.  

 

Wanneer een perceel in gebruik wordt genomen voor de teelt van lelies wordt dit perceel voor 

deze teelt vaak geoptimaliseerd. Meestal houdt dit in dat zowel drainage als waterwinning 

wordt aangelegd. In de praktijk zorgt drainage voor verdroging in de winter en de 

waterwinning voor verdroging in de zomer. De provincie Drenthe hanteert eigen regels voor 

de beoordeling hiervan, die naar onze mening afwijken van de wettelijke bepalingen.  

Wij verzoeken u om overleg te starten om de regelgeving en handhaving in overeenstemming 

te brengen met de Wet natuurbescherming. Mogelijk gaat dit sneller dan de juridische weg die 

door overbelasting van het gerechtelijk apparaat momenteel zeer traag is.  

 

Thema bestrijdingsmiddelen 

In de sierteelt wordt relatief veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, waaronder deels 

ook andere bestrijdingsmiddelen dan in de teelt van voedingsgewassen.  

 

Binnen de gemeente Westerveld bevinden zich drie Natura 2000-gebieden, Holtingerveld, 

Dwingelderveld en Drents-Fries Wold / Leggelderveld. In deze natuurgebieden is de 

insectenstand niet zoals het moet zijn. De biodiversiteit gaat achteruit. 

In 2014 is, naar aanleiding van Kamervragen het probleem van bestrijdingsmiddelen aan de 

orde geweest t.a.v. de Veluwe.. De toenmalig staatsecretaris Dijksma gaf uitgebreid antwoord 

op vragen van Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) van 17 december 2014 (Bron: Tweede 

kamer, 2014-2015, nr. 833).  

 

Uit antwoord 2 van de staatsecretaris blijkt dat het Ctgb gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden als individuele middelen in een bepaalde teelt gedurende het teeltseizoen aan de 

hand van internationaal vigerende toetsingskaders op tal van aspecten beoordeelt. Eén van 

deze aspecten is het effect op niet-doelwit organismen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 
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risico’s voor deze organismen binnen het toepassingsgebied, maar ook naar risico’s voor deze 

organismen buiten het toepassingsgebied. Dit kunnen bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden 

zijn. Voor het bepalen van deze risico’s wordt uitgegaan van een «realistic worst case» 

scenario en het beschermen van kwetsbare soorten («vulnerable focal species»). De keuze van 

de kwetsbare soort is afhankelijk van het specifieke beschermdoel.  

 

Het Ctgb kijkt tijdens de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen nog niet naar de 

effecten van de toepassing van het totaal van middelen dat in een bepaalde teelt gedurende het 

teeltseizoen wordt toegepast. Om te voorkomen dat dit tot een onderschatting van het 

daadwerkelijke milieurisico zou kunnen leiden, hanteert het Ctgb een veiligheidsmarge. De 

beoordeling leidt alleen tot een toelating van individuele middelen als er geen onacceptabele 

risico’s zijn voor niet-doelwit organismen. Bij goed landbouwkundig gebruik zijn de risico’s 

van individuele middelen voor niet-doelwit organismen daarmee aanvaardbaar. 

 

Uit de antwoorden 4 en 5 van de staatssecretaris blijkt verder dat er (toen, in 2014) nimmer 

Passende Beoordelingen waren verricht omdat de bollenteelt niet als een ‘project’, maar als 

‘andere handeling’ werd beschouwd of dat er sprake was van bestaand gebruik. De staats-

secretaris geeft in haar antwoord op de vragen 9 en 10 ook aan dat de provincies, als bevoegd 

gezag, beperkingen kunnen opleggen, zelfs aan bestaand gebruik, ter voorkoming van 

verslechtering van de kwaliteit van habitats waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen.  

 

Uit deze beantwoording valt af te leiden dat niet aan de zekerheidseisen van artikel 2.7, 

tweede lid van de Wnb kan worden voldaan omdat Passende Beoordeling steeds achterwege 

is gelaten, omdat daarnaast uitgegaan wordt van goed landbouwkundig gebruik, terwijl dat 

geen controleerbare voorwaarde is, en omdat de combinatie van gebruik van verschillende 

bestrijdingsmiddelen niet voldoende in het onderzoek van het Ctgb is betrokken. 

 

Middels het RIVM onderzoek OBO en de metingen van Meten=Weten is aangetoond dat de 

bestrijdingsmiddelen zich over grotere afstanden dan voorheen gedacht en op meerdere 

manieren verspreiden en aldus in de Natura 2000-gebieden terecht komen.  

Tijdens een gesprek tussen Ctgb en M=W op 27 mei 2019 gaf het Ctgb aan dat het niet 

mogelijk is om in een Passende Beoordeling voor een Natura 2000-gebied zodanige 

zekerheden te verkrijgen over de afwezigheid van effecten van aanwezige 

bestrijdingsmiddelen dat een vergunning op basis van de Wnb kan worden verleend. De 

conclusie werd getrokken dat uitsluitend afstand tot de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen, 

de zekerheid kan bieden dat zich geen negatieve effecten op habitats voordoen. Niemand weet 

op dit moment wat die afstand moet zijn.  

Ons verzoek is aan de Minister van LNV deze problematiek op nationaal niveau op te pakken. 

Na de verduidelijking die het Hof van Justitie op 7 november 2018 heeft gegeven aan de 

begrippen van de Habitatrichtlijn, is het evident dat passende beoordelingen moeten worden 

gemaakt ten aanzien van het bestrijdingsmiddelengebruik, zowel voor teelten van 

voedingsgewassen als voor sierteelten. Deskundigheid en capaciteit hiervoor overstijgt die 

van initiatiefnemers, ecologische adviesbureaus en lokale overheden.   

 

 

Met vriendelijke groet  

namens de Vereniging Meten=Weten, 

 

Alok van Loon (secretaris) 

Henk Baptist (ecoloog) 
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Samenvatting  

 

De burgerbeweging Meten=Weten maakt zich zorgen over de antwoorden en oplossingen van minister 

Schouten in haar Kamerbrief van 7 oktober als ook tijdens het Algemeen Overleg gewasbescherming van 31 

oktober. 

Door drie moties voor spuitvrije zones naast zich neer te leggen toont zij politieke onwil, negeert zij 

wetenschappelijk bewijs, ontkent zij lacunes in onderzoeken en onderzoeksmethoden, maakt zij geen gebruik 

van de mogelijkheden die de wet biedt en geeft zij impliciet aan de gezondheid van burgers en de hinder die 

deze ervaren door het pesticiden gebruik in de lelie-, bollen- en andere sierteelt niet serieus te nemen. Door 

het OBO fout te interpreteren misleidt zij de Kamer. 

De moties  

De moties vragen om 1) afstandsnormen, 2) spuitvrij zones, 3) begrenzen van bestrijdingsmiddelen nabij 

woningen. 

Geen enkele achterliggende motivering wordt door de minister benoemd of weerlegd, zodat wij kunnen 

aannemen dat zij erkent dat: 

1) er geen voldoende kennis is over de veiligheid van gifgebruik. 

2) pesticiden terecht komen in tuinen en huizen van omwonenden. 

3) pesticiden een negatief effect hebben op natuur en leefomgeving. 

 

Ctgb  

De minister gaat uit dat middelen die toegelaten zijn door het Ctgb veilig en zonder risico zijn voor mens en 

natuur. Deze aanname klopt niet:  

- Het Ctgb onderzoekt slechts enkelvoudige stoffen op voedselgewassen. Er wordt geen 

effectonderzoek gedaan naar de cocktails van middelen. Er is weinig bekend over de additieve werking 

of elkaar versterkende stoffen (de combinatie is giftiger dan de afzonderlijke middelen). 

- Verlenging van toelating vindt plaats zonder onderzoek 

- Nieuwe wetenschappelijke informatie wordt niet betrokken bij (her)beoordeling. 

- Het RIVM heeft aangegeven dat er onzekerheden  zijn ten aanzien van effecten op kwetsbare groepen 

zoals jonge en onvoldragen kinderen. 

 

Juist landbouwkundig gebruik  

De minister gaat er ten onrechte vanuit dat boeren en telers zich aan de regels houden van juist 

landbouwkundig gebruik. 

 

Aanvaardbaar risico???  

De minister trekt ten onrechte de conclusie dat het OBO heeft aangetoond dat er geen onaanvaardbare risico’s 

zijn voor omwonenden. Daarmee misleidt zij de Kamer. Het  onderzoek was gericht op het in kaart brengen van 

de routes van blootstelling, het was niet ingericht op het duiden van, of het uitsluiten van, alle risico’s in alle 

teelten. Hoe het gebruik in de lelieteelt op bepaalde locaties uitpakt voor alle middelen, is NIET in beeld 

gebracht. 

 

Landsadvocaat 

Het advies van de landsadvocaat waar de minister haar standpunt op baseert is achterhaald en betreft niet het 

juiste onderwerp. 

 

 



 

Meten = Weten | KvK-nummer: 74720295  12 

 

De oplossingen van de minister bieden geen oplossing, zij noemt:  

Boer en burger moeten weer in gesprek 

De minister wil dat burgers en telers weer met elkaar in gesprek gaan. Hiermee toont de minister aan dat ze de 

ernst van het probleem bagatelliseert. Pesticiden zijn geen kwestie die buren met elkaar moeten oplossen 

maar een maatschappelijk probleem dat vraagt om optreden van de overheid. 

 

Het anders inrichten van akkerranden is een cosmetische oplossing en absoluut niet voldoende. 

Overtredingen melden bij NVWA?   

Handhaving is minimaal en zal onderlinge verstandhouding alleen maar verslechteren. 

 

Pilots?  

M=W heeft in gesprekken met gemeente en provincie geen enkel aanwijzing gekregen voor dat een  

dergelijke pilot in de maak is of dat de gemeente Westerveld voornemens is maatwerk te verrichten.  

Integendeel de gemeente Westerveld heeft het meldpunt gewasbescherming van de website  

gehaald, heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied de inspraak van  

omwonenden en het belang van omwonenden genegeerd. 

 

Wat dan wel?  

Meten=Weten ziet de volgende oplossingsrichtingen:   

1. Maak beleidsmatig onderscheid tussen sierteelten en teelten voor voedselvoorziening en koppel aan 

sierteelten eigen randvoorwaarden. Sierteelten en voedselteelten zijn fundamenteel verschillend en moeten 

anders beoordeeld worden.  

2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op om in de gebruiksvoorwaarden regels op te nemen ter bescherming 

van omwonenden en natuur.  

3. Pas de regels met betrekking tot de natura 2000-gebieden correct toe. 

 


