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Bijeenkomst gewasbeschermingsmiddelen in Drenthe d.d. 4 juli 2019 

 

De heer Jumelet heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan dat het doel van de avond is om 

elkaar te informeren over het Blootstellingsonderzoek dat recentelijk door RIVM is afgerond. 

 

De heer De Jong van de gemeente Westerveld geeft aan dat er in zijn gemeente grote zorg is bij 

omwonenden van landbouwpercelen waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt over hun 

gezondheid en dat ze het niet alleen kunnen oplossen. Daarom is aan de Provincie hierbij 

ondersteuning gevraagd. 

Deze avond, waarin informatie wordt gedeeld, is een goede start om met de verschillende partijen tot 

goede oplossingen te komen. 

 

De presentaties worden aan alle aanwezigen via de mail verstuurd (in week 28 verzonden, red.) 

 

 

Dr. Mark Montforts van het RIVM geeft een toelichting op het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen 

Omwonenden (OBO).  

Hieronder staan de antwoorden op de tijdens de bijeenkomst gestelde vragen. 

 

Vragen: 

De heer De Leeuw (omwonende):  

Hoeveel omwonenden zijn ondervraagd en op welke locaties is het onderzoek uitgevoerd? 

Er is op 5 verschillende locaties (dus bij 5 gezinnen) in Nederland, waaronder ook in Diever, een 

werkbezoek geweest met onderzoekers, voordat het onderzoek ontworpen werd. 

 

Mevrouw Verf (Bollenboos/Meten = Weten/Milieudefensie) 

Is er een volgorde in de vervolgonderzoeken en is er voldoende geld voor de onderzoeken? 

Deze vraag is voorgelegd aan het ministerie van LNV en wordt nog behandeld 

 

Mevrouw Kleine Deters (Statenlid D66) 

Waar kwamen de 5 gezinnen vandaan en hoe heeft die selectie plaatsgevonden? 

De gezinnen kwamen uit diverse gebieden (o.a. Diever/’t Goy (Utrecht)/Brabant/Overijssel). 

Voor deelname aan het onderzoek is door 7 kennisinstituten gevraagd of men iemand wist die aan dit 

onderzoek mee wilde werken en er is gekeken naar zoveel mogelijk variatie in teelten. 

 

Presentatie Prof. Dr. Ir. Roel Vermeulen resultaten van het OBO.  

Er is gezocht naar een gebied met zoveel mogelijk omwonenden, daardoor heeft het onderzoek 

plaatsgevonden in het westen bij de bloembollenteelt 

Men is uitgegaan van 2 personen per huishouden – 1 volwassene en 1 kind (jonger dan 18 jaar) 

 

Vragen: 

Mevrouw G. Kiers (Raadslid gemeente Westerveld) 

Welke gewassen zijn onderzocht? Waarom is niet gekeken naar de lelieteelt, waarin juist veel 

middelen worden gebruikt. 

De opzet van het onderzoek is om zo goed mogelijk te kunnen meten. Er is daarbij niet gezocht naar 

de meeste schadelijke stoffen, maar gezocht naar de meest geschikte velden in gebieden waar grote 

woonkernen aan de velden liggen en dus relatief veel mensen wonen. Hier zat geen lelieteelt bij. 

 

Gespreksleider mevrouw Buitenkamp vraagt: wat als de lelieteelt meegenomen was? 

De principes verschillen niet en daarom zijn de modellen ook zo belangrijk. Zo kunnen we 

voorspellen/simuleren wat er zal gebeuren bij andere teelten 

 

De heer Schoenmaker (raadslid gemeente Westerveld) 

Hoe verhouden de gevonden stoffen zich tot de wettelijk toegestane concentraties en hoe verhouden 

die zich tot de gezondheidsrisico’s? 
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Er is niet gekeken naar alle situaties en omstandigheden (bijvoorbeeld weersomstandigheden), maar 

er is wel gekeken naar verhoudingen en concentraties voor onze metingen, binnen de toelatingsnorm. 

De gedane metingen liggen ruim onder norm. 

 

De heer T. Koopmans (lid Statencommissie Omgevingsbeleid) 

De concentraties buiten het gebied (meer dan 1 km) zijn dan wel laag, maar ze zijn toch aanwezig, 

betekent dit dat mensen permanent met gif in het bloed rondlopen?  

In principe zijn ze niet opzienbarend. In Nederland zijn deze lage concentraties inderdaad overal in de 

lucht te vinden, ook via voeding krijgen we middelen binnen die we in de urine aantreffen. 

 

Mevrouw T. Potharst (statenlid Partij voor de Dieren) 

Hoe heeft de selectie van de soorten middelen in de gekozen gebieden plaatsgevonden en zijn ze in 

alle gebieden getest? 

Ja, dit is op praktische gronden gebeurd. Er zijn 40 stoffen geselecteerd die veelvuldig worden 

gebruikt en goed kunnen worden gemeten. In menselijke lichamen zijn 5 metabolieten geselecteerd. 

 

De heer H. Baptist (“natuurbeschermer”) 

Is er iets te zeggen over de route Er zijn verschillende verspreidingsroutes: Lucht/voeding/ teler? Zijn 

er middelen die alleen via de route van een teler in het lichaam komen? 

Dat is moeilijk te duiden: de herkomst van wat potentieel in urine kan komen is niet separaat in beeld 

te krijgen, vanuit omgevingsmonitoring is via de lucht gemakkelijker te meten 

 

 

Reflectie op het OBO en het vervolgproces van LNV door Hans Schollaart (ministerie van LNV) 

 

Vragen: 

De heer Verhave (St. Bollenboos) 

Moeten de omwonenden niet worden betrokken bij het uitvoeringsprogramma? 

Er is gekozen voor een bepaalde systematiek met direct betrokkenen. Wellicht dat omwonenden via 

soort klankbordgroep worden betrokken. Er is veel tijdsdruk In september moet het plan gereed zijn – 

 

De heer G. Seubring (agrariër)  

In het onderzoek is uitgegaan van de neerwaartse spuittechniek. Zijn de nieuwste spuittechnieken wel 

meegenomen hierin? Zou een onderzoek naar een andere techniek een andere uitslag geven? 

Dit zou in principe kunnen, maar in het onderzoek speelde drift geen duidelijke rol. Drift reducerende 

maatregelen zijn wel meegenomen. 

 

De heer T. Koopmans (OGB) 

Als het Ctgb een middel toelaat, geldt dit dan voor alle Europese landen? 

 

De toelating is zowel Europees als nationaal geregeld. Stoffen worden op Europees niveau 

beoordeeld en krijgen al dan niet een toelating. De lidstaat bepaalt of middelen, op basis van een 

toegelaten stof, een toelating krijgen. In Nederland gebeurt dat door het Ctgb. Binnen Europa kent 

men klimaatzones; een middel die in Duitsland een toelating heeft, kan in het kader van “wederzijdse” 

erkenning ook in eenzelfde klimaatzone (b.v. Nederland) eenvoudig een toelating krijgen 

 

De heer de Leeuw ((omwonende) 

Uit een hartenkreet van de WMD: Is er in relatie tot de toekomstvisie al nagedacht over “de vervuiler 

betaalt”? 

Is nu nog niet in de toekomstvisie opgenomen.  

 

Mevrouw Fournell (St. Bollenboos) 

Wanneer is visie 2030 werkelijkheid? Tot die tijd hebben we nog wel te maken met blootstelling. Wat 

gebeurt er in de tussentijd? Hoe wordt dit opgepakt door bijvoorbeeld de bestuurders? 

De minister zou graag de zorg wegnemen en beseft dat dat moeilijk is. De heer Schollaart geeft aan 

dat dit in eerste instantie via het spoor van de Ruimtelijke Ordening kan worden verkend en dus door 

provincie en gemeenten een en ander opgepakt kan worden. 
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Afsluiting 

De heer Jumelet spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop er vragen zijn gesteld. 

Eerste stap was om met elkaar in gesprek te gaan, kennis te delen en verbindingen te leggen. Dat 

hebben we vanavond gedaan en van hieruit kunnen we samen verder. De kamerbrief is een aanzet 

om een tweede stap te zetten en dat is om een onafhankelijk iemand een inventarisatie te laten doen; 

wat houdt u bezig/ wat is uw zorg, wat ziet u als oplossing. Dit zou op redelijk korte termijn kunnen, 

maar we moeten wel rekening houden met wat er in Den Haag gebeurt en wat kennisinstellingen gaan 

doen. Derde stap is dan om de resultaten van de inventarisatie met elkaar te delen. 

 

We moeten zorgen voor een leefbaar platteland en laten we in Drenthe op een transparante manier de 

goede dingen doen. 

 

 

 


