
Aanwezig: Wassenberg (PvdD), Bromet (GL), De Groot (D66), Moorlag (PvdA), Von Martels (CDA), 
Lodders (VVD), Bisschop (SGP), Dik-Faber (CU)  

Bewindspersonen: Minister Schouten (LNV) en Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) 

Wassenberg (PvdD): Het gaat een jaar duren voor er een nieuw voorstel ligt voor het bijenrichtsnoer. 
Ik vraag de minister om zich vol in te zetten voor het oorspronkelijke richtsnoer en daarbij ook 
uitvoering te geven aan motie Ouwehand (PvdD) eerder dit jaar. Dan de herbeoordeling glyfosaat. 
Oostenrijk en Duitsland willen glyfosaat geheel verbieden in 2023. Ik vraag aan de minister of wij 
glyfosaat ook geheel kunnen verbieden binnen onze landgrenzen.  

Von Martels (CDA): We hebben toch een FSA, gaan we nu besluiten nemen die gebaseerd zijn op 
politieke willekeur?  

Wassenberg (PvdD): In Frankrijk zijn er ook meerdere gemeenten die glyfosaat verbieden. Ik wil 
kijken of er in Nederland ook mogelijkheden zijn voor zo’n verbod, onafhankelijk van de EU. Dat is 
geen politieke willekeur. 

De Groot (D66): Vanuit de markt zijn er ook bewegingen, zoals in de retail. Is een extra argument. 
Vraag: kunnen we afspraken maken met verdragspartners in de stroomgebieden van de rivieren die in 
ons land instromen over terugdringen van glyfosaat?   

Wassenberg (PvdD): Uit de beleidsevaluatie BWL blijkt: je kunt afspraken maken maar het gevaar is 
dat vrijwilligheid overgaat op vrijblijvendheid. Voorkomen dat afspraken op eigen manier worden 
geïnterpreteerd. Met BWL in het achterhoofd ben ik geen voorstander van vrijwilligheid. 

De Groot (D66): Ik heb het over afspraken met verdragspartners.  

Wassenberg (PvdD): In dat geval met je eens. Kijk daarbij naar landen om ons heen. Bijvoorbeeld 
Duitsland, Frankrijk. Terug naar BWL: Toekomst lijkt helemaal gebaseerd op vrijblijvendheid. Waarom 
denkt de minister dat dit gaat werken? En waar blijft het uitvoeringsprogramma? Die zou in april 2019 
komen, maar is weer uitgesteld. Ligt het aan de rol van LTO? Spuitvrije zones. Deze moeten we 
instellen voor bewoners. Gezondheid van omwonenden mag niet in geding komen door 
vrijblijvendheid van de telers. Voorzorgsbeginsel moet voorop staan. Ten slotte: Ik krijg signalen dat 
landbouwpercelen in Natura2000-gebieden worden ingezet voor sierteelt. Ik weet niet of dit gebeurt. 
Deelt de minister deze zorgen? Kent ze de signalen?  

Bromet (GL): Na 2022 zijn op sportvelden geen bestrijdingsmiddelen meer toegestaan. Vindt de 
staatssecretaris het wenselijk dat in tijden van grote insectensterfte bestrijdingsmiddelen tot dan nog 
gebruikt worden op onze sportvelden? Waarom loopt ProRail achter met het stoppen met spuiten, 
terwijl Rijkswaterstaat al een stuk verder is? Voor particulier gebruik is een wetsvoorstel, maar kan 
misschien niet gebruikt worden. Graag wat licht in de duisternis.  

Glyfosaat: De oppervlakte van de maas voldoet op diverse punten niet aan de drinkwaternorm. De 
minister schrijft dat het bestrijdingsmiddel niet gebruikt mag worden op verharding. Maar dat was toch 
al verboden? Dan op Europees niveau. Betekent een eventuele verlenging van glyfosaat dat de 
maatregelen in Duitsland ook van tafel zijn?  

De Groot (D66): Nationaal worden gebruiksvoorschriften vastgesteld: als iedereen zich eraan houdt, 
worden de doelen behaald. Wat gaat de minister doen om de praktijkvoorschriften zo aan te passen 
dat er aan wordt voldaan? Met de huidige governance verandert het verdienmodel van partijen als 
Monsanto niet. Dan boeren: die krijgen advies van verkopers van middelen en een kwart hun 
inkomsten is een boer kwijt aan bestrijdingsmiddelen. En 80% van het gebruik van die middelen vindt 
op een bepaalde manier preventief plaats. Daarom dient advies te worden losgekoppeld van de 
verkoop, net als bij hypotheken. Hoe denkt de minister hierover? Is ze bereid een onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma studiegroepen van boeren te financieren die met onafhankelijke adviseurs  het 
veld in gaan? Hoe kijkt minister aan tegen een heffing van een milieubelasting? De opbrengst hiervan 



zou ten goede kunnen komen aan boeren die willen leren. Kan de minister garanderen dat het geel 
spuiten van graslanden niet meer zal plaatsvinden met een oplossing die zij voorstelt?  

Kern blijft: hoe kunnen we weer leren met de biologie robuuste gewassen te telen?  

Moorlag (PvdA): Met brede steun uit de Kamer is eerder besloten spuitvrije zones in te stellen. Nu 
blijkt juridisch niet mogelijk volgens de minister, verwijzend naar de EU-richtlijnen. Hoe verhoudt dit tot 
de antwoorden van de minister van 24 april, over spuitvrije zones. Is de minister alsnog bereid om 
spuitvrije zones te realiseren? Verder blijkt het risico van de ziekte van Parkinson door 
bestrijdingsmiddelen blijken groot. PvdA wil dit beter in kaart brengen. Is de minister bereid om geld 
beschikbaar te stellen?  

Futselaar (SP): Gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen een punt van landbouwers maar ook van 
bewoners. Iedereen beschuldigt elkaar van desinformatie. Mensen willen een zekere mate van 
juridische zekerheid. Overheden willen dat ook. Land kijkt ook naar DH. Gebiedsgerichte aanpak en 
pilots stemmen mij niet gelukkig. Tweede nota gewasbeschermingsmiddelen dreigt een mislukking te 
worden. Ziet de minister dat ook? Wat gaat de regering doen om het huidige beleid te verbeteren? 
Specifieke suggesties drinkwaterbedrijven om in emissiereductieplannen ook drinkwaterbronnen op te 
nemen in toezicht en handhaving.  

Groot punt van zorg bij stoffen is het cumulatieve aspect. Wordt geen rekening gehouden dat dezelfde 
stof in meerdere plekken zit. Moeten we niet toe naar een gebruiksvoorschrift per stof, in plaats van 
per gewasbeschermingssmiddel? Of naar bepaalde normen per teelt? Ten slotte de Bee Guidance. Is 
niet aanvaardbaar op dit moment. Wat is het Nederlandse standpunt daarop? Wat is volgens de 
minister het proces en wat zou het proces moeten zijn?  

Von Martels (CDA): Het irriteert me enorm dat meerderen het hebben over het loslaten van de FSA. 
Bij gewasbeschermingsmiddelen lijkt de wetenschap niet meer uit te maken. Glyfosaat een toegelaten 
middel, toch wordt het door een aantal hier in twijfel getrokken. Kan de minister aangeven in welke 
mate en glyfosaat in de maas zit. De minister moet de concurrentiepositie van de telers niet vergeten.  

De Groot (D66): Erkent de heer Von Martels dat die boeren en tuinders die voorop lopen juist extra 
geld kunnen verdienen aan die voorsprong?  

Von Martels (CDA): Niemand zet graag gewasbeschermingsmiddelen in omdat ze heel duur zijn. 
Zorg er nou voor dat er hulp komt voor die weg die we in willen slaan. Hard nodig dat er ingezet wordt 
op alternatieven. Biologische fruitteelt komt nu niet van de grond. Hoe kunnen we tot betere 
beschikbaarheid komen van gewasbeschermingsmiddelen, niet alleen voor biologische fruitteelt maar 
ook voor andere sectoren? Voor ontwikkeling alternatieven zijn publieke middelen nodig. Ziet de 
minister deze noodzaak ook? Geldt ook voor experimenteerruimte voor alternatieven?  

Lodders (VVD): Gewasbeschermingsdossier kan rekenen op veel regels. Ik wil wederom een oproep 
doen dat er vanuit dit dossier vanuit een gelijk speelveld. Ik wil de staatssecretaris ook aanspreken op 
haar korte termijn blik. Ze wil gebruik buiten landbouw terugdringen, ik heb al een aantal keer 
aangegeven: dat kan niet als je ook niet kijkt naar de effecten. In de praktijk zijn er nu te weinig 
alternatieven beschikbaar, als we het hebben over de verboden. Er moet meer ruimte komen om te 
experimenteren met gewasbeschermingsmiddelen en technieken. Voor het gebruik van biostimulans 
zijn er geen regels. Werking is onzeker in veel gevallen. Maak me zorgen om. Ik vraag de minister 
hierop te reflecteren. Tenslotte: in regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van 
knaagdieren. Wanneer komt de staatssecretaris met uitwerking van het regeerakkoord op dit punt?  

Dik-Faber (CU): Met huidige inzet beleid halen we ook de doelen van 2023 niet. Welke maatregelen 
gaat de minister uitvoeren om de doelen wel te halen en wanneer informeert ze de Kamer hierover. 

Er is dringend behoefte vergroening nodig van gewasbeschermingsmiddelen. Voor versnelde toelating 
is het nodig dat Europese verordening wordt aangepast. Wanneer is er resultaat? Hetzelfde geldt voor 
experimenteerruimte, wanneer weten we meer? Minister vindt het belangrijk dat misstanden gemeld 
worden, maar waar kunnen mensen terecht als er bijvoorbeeld wordt gespoten bij harde wind? Dan 



het verband tussen Parkison en gewasbeschermingsmiddelen: wanneer wordt het gezondheidsrisico 
op Parikson opgenomen in de Europese toelatingsprocedure van middelen? Wil de minister zich 
daarvoor inzetten?  

Bisschop (SGP): 

De minister deelt de analyse van planbureaus dat het tussendoel niet is gehaald. Het aantal 
normoverschrijding was slechts 15% gedaald i.p.v. 50% tussen 2011 en 2017. Is dat nou echt zo? 
Heeft dit niet ook een beetje te maken met perspectief en perceptie? We moeten niet kijken naar wat 
nog niet gehaald is, maar kijken welke kansen er nog liggen. Dan de bijensterfte: Uit Nederlands 
rapport blijkt dat management van telers en landschap meer effect hebben op bijensterfte dan 
gewasbeschermingsmiddelen. Hoe gaat de minister dit inbrengen in de discussie over een 
bijenrichtsnoer. De bietenteelt: een verbod op neonicotinoïden heeft alleen maar geleid tot meer 
gebruik van minder effectieve middelen. Gaat de minister ervoor zorgen dat de vrijstelling van coating 
van bietenzaad er gaat komen? Groene gewasbeschermingsmiddelen: toelating blijft een groot 
zorgenkind. Gewenste experimenteerruimte moet in toekomstvisie meegenomen worden. 

Graus (PVV): Wij zijn voor het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmiddelen. 

Beantwoording 1e termijn 
Minister Schouten – Blok I: Uitvoeringsprogramma  

We zijn druk bezig met het gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Alle partijen hebben mij gevraagd om 
uitstel, niet alleen LTO. Iedereen onderschrijft de doelen, maar zorgvuldigheid en kwaliteit staan 
voorop. Als er gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, dan moeten het laag risico middelen zijn. Is 
een hoge ambitie waaraan gewerkt wordt. Wat betreft de vrijwilligheid in dit project: als ik begin met 
regelgeving, ga ik uit van wantrouwen. Dat is niet het standpunt van dit proces. Regelgeving is nodig 
als stok achter de deur, maar we proberen met vrijwilligheid een systeem te veranderen. Ik kijk nu in 
het algemeen hoe de financiën van de studiegroepen kan worden vormgegeven. Interessant om te 
kijken hoe we de advisering kunnen loskoppelen van de verkoop. Over de tweede 
notagewasbescherming: we hebben gezegd dat de uitkomst van de tussenevaluatie ook wordt 
meegenomen in het programma. Ik ben bereid grondwater (drinkwaterbedrijven en bronnen) daarin 
ook meer mee te nemen.  

Publieke middelen inzetten bij ontwikkeling van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen: doe ik 
al.  In het uitvoeringsprogramma kijk ik of het gebruik geïntensiveerd moet worden. 
Experimenteerruimte structureel te faciliteren: is een wetswijziging. Ik hoor erin dat men soms ook 
moet kijken of iets werkt in de praktijk. Ga ik niet structureel doen maar ik denk wel in het kader van 
het programma dat het goed is om te kijken of iets werkt.  

Meer ruimte veredelingstechnieken: die zaken zit ook in het uitvoeringsprogramma, maar we zitten 
ook in Europese discussie. Het middelenpakket wordt smaller, vraagt veel van ondernemers. En 
alternatieven om planten weerbaarder te maken is nog niet toereikend. Richting nieuwe commissie 
een vuist maken met een aantal landen: zet het hoog op de agenda. 

Blok 2 – middelen / glyfosaat 

We kijken naar wat nodig is voor alternatieven van bepaalde middelen. We bereiden ons ook voor op 
een situatie waarin glyfosaat niet voorkomt. Wordt nu her-beoordeeld, weet niet wat eruit komt. Voor 
nu is het een toegelaten middelen binnen de EU, we kunnen het dus niet zomaar verbieden. Dat geldt 
ook voor andere landen in de EU. Op de verharding buiten landbouw zijn alternatieve beschikbaar, 
vandaar dat het daar niet is toegestaan. De heer de Groot pleit voor een voorlopige toelating van een 
laag risico middel. Pas na de beoordeling van het middel kan beoordeeld worden of het laag risico is. 
Ik pleit wel voor vereenvoudiging van de toelatingseisen zodat deze beter is afgestemd op de 
kenmerken van de middelen. Toelatingsprocedure: afzonderlijk beoordeling naar beoordeling in een 
systeem. Ik zet me daar waar nodig in voor verbetering van de richtsnoeren die in het 
beoordelingsproces gebruikt kan worden.  



De vraag van de heer Futselaar over cumulatieve stoffen: in het programma wordt ook gekeken naar 
de beoordeling per stof of per middel. Ik zal ook kijken of we middelen per teelt kunnen beoordelen.  

Wat betreft het risico op Parkinson: Ik de gezondheidsraad vragen dit punt mee te nemen in het 
advies. Mevrouw Dik-Faber over het sneller toelaten van groene gewasbeschermingsmiddelen. Wat 
betreft het beter beschikbaar stellen van biologische middelen: Eind dit jaar of begin volgend jaar 
krijgen we van de Europese Commissie conclusies en evaluatie van de Europese verordening. Een 
wijziging daarna is een vrij lange procedure.  

Bromet (GL): De biologische landbouw laat zien dat er genoeg alternatieven zijn voor het opspuiten. 
Het lijkt op onwil.   

Schouten: Dan zijn er heel veel landen in de EU onwillig. 

Blok 3 – Bijen 

Minister Schouten: Ik had gewaarschuwd dat we vertraging op zouden lopen als deel van 
bijenrichtsnoer niet werd aangenomen. Ik wacht op een nieuw voorstel van de commissie. We willen 
wel snel een bijenrichtsnoer invoeren. 

Blok 4 – omwonenden  

Minister Schouten: Op het moment dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld voor nieuwe 
ruimtelijke projecten, wordt er rekening gehouden met ruimtelijke functies. Dan kunnen ook zaken 
bepaald worden zoals spuitvrije zones. Bij bestaande projecten in het bestemmingsplan zal ik de 
noodzaak moeten kunnen onderbouwen voor spuitvrije zones. Die heb ik niet: de RIVM heeft laten 
zien dat er wel blootstelling plaatsvindt, maar dat er geen overschrijding is.  

Dik-Faber: De NVWA doet nu aangekondigde inspecties; is niet op heterdaad betrappen. Weinig 
boetes is fijn, maar zou wel willen dat het handhavend wordt opgetreden.  

Minister Schouten: dilemma sowieso. Zinvol om bijvoorbeeld op technieken in te zetten op de drift.  

Toelating groene gewasbeschermingsmiddelen: is een uitdaging, er moeten nog meer stappen gezet 
worden op het gebied van innovatie. De biologische sector is voorlopig nog afhankelijk van tijdelijke 
vrijstellingen.  

1e termijn beantwoording - Staatssecretaris Van Veldhoven  

Staatssecretaris Van Veldhoven: We moeten zo snel mogelijk af van het gebruik van middelen op 
sportvelden, maar sportbeoefening moet ook doorgaan. Uitgangspunt vanaf 2020 is nee, tenzij. Bij de 
deskundige gesprekken zijn niet alleen terreinbeheerders betrokken, maar ook ecologen. Over de 
vergelijking tussen Rijkswaterstaat en ProRail: bij ProRail zijn de omstandigheden anders, omdat ze 
met veiligheidsproblemen zitten waardoor ze niet even hard kunnen gaan als Rijkswaterstaat. Wat 
betreft glyfosaat in de maas: gelukkig werken omringende landen ook aan een beperking. Het 
terugdringen wordt grensoverschrijdend aangepakt. Dan over het wetsvoorstel particulier gebruik: het 
wetsvoorstel regelt de bevoegdheid om een verbod in te kunnen stellen. Moeten we eerst een 
grondslag voor te hebben. Kost veel tijd. Moet ook vastgelegd worden in een algemene maatregel van 
bestuur. CTGB: Maatregelen nodig om te komen tot minder glyfosaat in de maas, voldoen aan de 
norm inname drinkwater is niet voldoende. Daarover hebben we contact met Belgische overheid.  

Geen tijd voor een 2e termijn, Kamerlid Wassenberg vraagt wel een VAO aan.  

Toezeggingen: 

- Uitvoeringsprogramma bestrijdingsmiddelen komt in eerste kwartaal 2020 



- Bij de adviesaanvraag wordt ook nader onderzoek naar de ziekte Parkinson meegenomen.  

- In december ontvangt de Kamer een brief van de minister en staatssecretaris over bestrijding van 
stalbranden.  

 


