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Vraagsteller  Vraag  

Antwoord 
 

Alok van 
Loon (Meten 
= Weten) 
 
 
  

Er wordt steeds gezegd dat alle gevonden middelen onder de toegestane veilige 
norm zijn. Hoe weet u dat zo zeker? 
 
 
 
  

De in het onderzoek gemeten concentraties in lucht en urine 
zijn onder bepaalde risicogrenzen. Dit is toegelicht in de 
kennissynthese 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html  

 

Hoe veilig is veilig? Er is op z’n minst wetenschappelijke onzekerheid over de 
veiligheid. 
  

Dat klopt. Wat we weten over die onzekerheid is toegelicht in 
de rapportages. 
 

 Kan het RIVM veiligheid garanderen voor de leden van dit huishouden?   
Nee, want het onderzoek was gericht op het in kaart brengen 
van de routes van blootstelling, Het was niet ingericht op het 
uitsluiten van alle risico’s. We hebben daarom aanbevolen dit 
soort situaties nader in kaart te brengen. 
 

 

En van bewoners van andere woningen die omringd worden door meerdere 
pesticiden intensieve teelten? 
 
  

 

En hoe veilig zijn pesticiden voor de natuur? 
  

Deze vraag hebben wij niet onderzocht in dit onderzoek. 

Masja de 
Graaf 
 
 
 
 
 
  

Zou het niet beter en eerlijker zijn naar de omwonenden die worden blootgesteld op 
dit moment (volgens het OBO-onderzoek vnl. die binnen 1-50 m van een veld 
wonen) die nu zo spoedig mogelijk te beschermen (en vanaf de bebouwing 
bijvoorbeeld een spuitvrije zone van 250 m in te stellen omdat volgens het OBO-
onderzoek het na die afstand veiliger wordt voor omwonenden?) en daarom de 
Nederlandse Wetgeving aan te passen. Dan te wachten tot over vele jaren Europa 
om is? 
  

De vraag is herkenbaar maar gaat verder dan het OBO-
onderzoek zelf. 

Joke Kolthoff 
 
 
  

In een eerder onderzoek van het RIVM is de gezondheidszorg ook meegenomen. 
Wat mij toen opviel was dat er gezondheidsinstellingen weigerden om mee te werken 
(zich beroepend op privacy). 
  

Toegang tot de juiste gegevens, adequate registratie van 
klachten e.d. zijn inderdaad voorwaarden voor doelmatig 
onderzoek. Maar op dit moment heeft RIVM geen opdracht om 
een gezondheidsonderzoek te doen. 
Wel wordt opnieuw gekeken naar de gezondheids-verkenning 
waarover in 2018 is gerapporteerd. Het gaat dan niet om een 
uitbreiding van de beschikbare gegevens, maar om de manier 
waarop afstand tot percelen bekeken moet worden, gezien de 
inzichten van het OBO. 

 

Welke organisaties worden benaderd voor dit onderzoek en komt er een verplichting 
om mee te doen. Dat betekent ook dat er een adequaat registratiesysteem moet zijn. 
Ook is het belangrijk dat men in staat en bereid is om klachten die mogelijk te maken 
hebben met de gewasbeschermingsmiddelen als zodanig te herkennen en te 
registreren. Ik zeg dit omdat niet alle gezondheidsinstellingen de suggestie van de 
patiënt oppakken dat hun klachten mogelijk te maken hebben met het veelvuldig 
spuiten in hun omgeving. 
  

Beantwoording vragen n.a.v. Informatiebijeenkomst 
gewasbeschermingsmiddelen in Drenthe d.d. 4 juli 2019 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html
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Friso de Kruif 
 
 
 
 
 
 
 
  

Steeds wordt gezegd dat de normen niet overschreden worden. In ieder geval in 
het OBO-onderzoek. Maar zal dit ook zo zijn als er sprake is van lelieteelt met 
wel het vijfvoudige qua gebruik van bestrijdingsmiddelen?  
 
 
 
 
 
  

De in het onderzoek gemeten concentraties in lucht en urine zijn beneden 
bepaalde risicogrenzen. Dit is toegelicht in de kennissynthese 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html .  
Maar 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.  

 

Of als er wel sprake is van drift? Vooral wat betreft dit laatste ervaren we dat 
boeren zich niet altijd precies aan regels en verordeningen houden. Zo maken 
wij mee dat ook bij te hoge windsnelheden gespoten wordt, terwijl Zembla 
aantoonde dat ook de druk waaronder gespoten wordt te hoog wordt ingesteld 
zodat de vloeistof beter verneveld wordt en de rijsnelheid verhoogd kan worden. 
  

Wanneer drift optreedt en de drift de omwonende bereikt, zal dit 
inderdaad een bijdrage hebben. Welke mate van drift hangt inderdaad 
ook af van de wijze van toepassen. Het RIVM heeft daarom aanbevolen 
de risico’s (van alle middelen in een teelt, of alle teelten in een gebied) 
verder in beeld te brengen. 

Milieudefensie 
Westerveld  
 
 
 
 
 
 
  

De omwonenden die geacht werden blootgesteld te worden aan de op het veld 
bespoten middelen werden gekozen op afstanden tot 500 meter van het veld. 
De controlegroep op 1000 meter en verder. Zijn er ook metingen gedaan tussen 
de 500 en 1000 meter? 
 
 
 
 
  

We hebben Omwonenden tot 250 meter van het centrale veld gekozen 
om de invloed van afstand in beeld te krijgen. We hebben verder ook 
gekeken naar toepassingen in omringende percelen tijdens de week dat 
we gemeten hebben. Sommige woningen lagen iets verder dan 250m 
van die omliggende percelen (maar wel <500m). De controles lagen 
500m of meer vanaf enig agrarisch perceel, maar niet in de buurt van de 
centrale velden. Er zijn dus, gerelateerd aan de bespuitingen, geen 
metingen tussen 500 en 1000m. 
 

 

In hoeverre is de conclusie gerechtvaardigd dat ook op 1000 meter en verder, 
gezien de concentraties in de monsters van de controlegroep, wordt gereageerd 
op de veldbespuiting? Kortom, is achteraf gezien de gekozen 
controlegroep/afstand te dichtbij gekozen? Tot op welke afstand worden nog 
verhoogde concentraties gemeten, dus samenhang gezien met het spuiten op 
het veld? 
 
 
 
 
 
  

Op basis van alle gegevens is geconcludeerd dat de omgeving bijdraagt 
aan de gemeten blootstelling in de urine, naast andere bronnen zoals 
waarschijnlijk voeding.  
Ook bij de controles meten we stoffen in de lucht, maar die hebben niet 
direct te maken met de toepassing op het centrale veld. De controlegroep 
is niet te dichtbij gekozen. De controlegroep laat zien dat er een 
achtergrondbelasting is, en dat de omgeving daarin en factor is. We zien 
die bijdrage ook op 250m, maar hoeveel de omgeving bijdraagt hangt af 
van het middel, de concentratie in de omgeving, en de bijdrage van 
andere bronnen zoals voeding. In de statistische analyse verklaart de 
omgeving <30% van de concentratie in de urines. 
 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html
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Bij de bespreking van de resultaten wordt gesteld dat alle metingen binnen de 
norm zijn. 
 
a. Over welke norm heeft u het dan? 
b. En hoe hoog mag deze zijn? (er werd gesproken over 1 microgram / m3 lucht 
per stof, klopt dat?) 
c. Hoe is deze norm vastgesteld? 
d. Door wie is deze vastgesteld? 
e. In welke eenheid wordt de norm uitgedrukt? 
f. Waar gaat deze norm van uit? 
g. Is bij de normstelling rekening gehouden met de grote verschillen in giftigheid 
per gewichtseenheid tussen de verschillende bestrijdingsmiddelen? 
h. Of geldt voor elke stof dezelfde norm? 
i. Is bij de normstelling uitgegaan van contact en opname via de huid en/of van 
opeten (verwerking door het maagdarmkanaal en vervolgens de lever) en/of van 
inademing ('verwerking' via de longen en regelrecht afgeven aan de bloedbaan 
zonder passage van en dus ontgiften door de lever)? 
  

We hebben een indicatieve toets uitgevoerd door gemeten concentraties 
in de lucht en urine te vergelijken met risicogrenzen. Dit is toegelicht in 
H4.1 van de kennissynthese 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html  
 
 

 

Voor de ‘environmental samples’ is gekozen voor een multi-residu-methode, 
namelijk LC-MS/MS. (blz. 48). 
 
a. Tot welke detectiegrens zijn de monsters bepaald? Waarom is daarvoor 
gekozen?  
 
 
  

De OBO-rapportage beschrijft hoe tot keuzes gekomen is en welke 
detectiegrenzen haalbaar waren.  
In de lucht bijvoorbeeld is de LOQ 3 picogram/m3. Lagere concentraties 
zijn momenteel niet betrouwbaar te bepalen. Keuze van de methode is 
vooraf besproken in samenhang met de selectie van de stoffen, met de 
wetenschappelijke Begeleidingsgroep en de Klankbordgroep. 
 

 

b. De gekozen methode analyseert 400 tot 600 pesticiden. Wat is gedaan met 
de ‘bijvangst’ aan informatie over de niet-gekozen-middelen? De tank-monsters, 
luchtmonsters en daardoor de deurmatmonsters en huisstofmonsters bevatten 
immers veel meer bestrijdingsmiddelen dan alleen de kleine groep 
geselecteerde middelen. En er wordt vaak met meerdere middelen tegelijkertijd 
gespoten of zo kort na elkaar dat de betrokken middelen alle zullen zijn 
gedetecteerd. Door continue verdamping van de gebruikte middelen zijn deze 
veel langer in de lucht aanwezig tot vele dagen na de toepassing. 
  

De gekozen methode, op deze LOQ, analyseert 46 stoffen in de milieu-
monsters. Daar is verder geen bijvangst. In de urines zijn 5 stoffen 
gevolgd en enkele andere ook gevonden – maar voor die bijvangst (tabel 
4.22. van de OBO rapportage) is de analysemethode niet 
gestandaardiseerd.  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0052.html
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c. Bracht de informatie in de bijvangst nieuwe inzichten? Of zijn de ‘bijvangst’-
gegevens bij de uitwerking genegeerd?  Zo ja, worden die gegevens nog nader 
geanalyseerd? 
 
 
  

Ook voor de bijvangst in de urines is een vergelijking gemaakt tussen 
controles en omwonenden (tabel 4.22). Alle gegevens, inclusief bijvangst, 
zijn in samenhang geanalyseerd met het oog op het begrijpen van 
patronen en processen. 

  

 

Fruit en groente/ blz. 299 
 
Er werden 20 monsters fruit en groente genomen waarvan in 6 monsters 10 
maal overschrijdingen van de MRL-norm van een bestrijdingsmiddelen werd 
geconstateerd.  
 

 

 

a. Waarom heeft u deze monsters genomen en onderzocht?  
 
  

De gedachte bij aanvang was een beeld te krijgen of gewassen in de tuin 
blootgesteld worden. 
 

 

b. En welke conclusies heeft u hieruit getrokken?  
 
  

De conclusie is dat blootstelling van gewas bij omwonenden mogelijk is. 
 

 

c. Was er een relatie met de afstand tot de/ een nabije teelt?  
 
 
  

De relatie tussen gemeten gehalten en de afstand tot een nabije teelt is 
voor de gewasmonsters niet te leggen omdat er te weinig monsters 
waren. 
 

 

d. Of zijn de middelen actief gebruikt in deze moestuinen? 
 
 
 
 
  

De groentes/fruit kwamen van 10 huizen. Bij 7 van die huizen gaf de 
deelnemer aan zelf bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken, maar er 
is niet specifiek gevraagd of deze middelen ook in de “moestuin” werden 
gebruikt. Middelen in de tuin werden gebruikt tegen ratten, vlooien, 
onkruid, insecten, teken en slakken.  

 

e. Kunt u specificeren van welke moestuinproducten monsters zijn genomen? 
 
 
 
 
  

Producten die zijn verzameld uit de “moestuinen”:   
Aardbeien, appels, bessen, bramen, courgette, druiven, 
komkommer, kruiden (diverse soorten), pruimen, radijs, 
sla, snijbiet, tomaten. 

 

 

Haaronderzoek / onderzoek naar langdurige blootstelling  /  figuur 1  /  blz. 379 
 
Aan de gevonden concentraties bestrijdingsmiddelen gevonden in haar van een 
teler (veel), omwonenden (minder) en vrijwilligers van elders (weinig) kunnen 
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vanwege het kleine aantal deelnemers/ monsters geen conclusies worden 
getrokken. Desondanks zijn de indicaties behoorlijk alarmerend, vooral die voor 
de teler. De teler heeft een totale concentratie bestrijdingsmiddelen van 329 
ng/mg haar. 
  

 

a. Gaat in een volgend onderzoek dit onderdeel met een grotere groep 
uitgevoerd worden? 
  

Op dit moment is er geen opdracht voor een volgend onderzoek. 

 

b. Wordt bij een vervolgonderzoek de aantallen werkzame stoffen uitgebreid? 
Ook in andere studies met andere stoffenpaketten wordt ongeveer de helft van 
de geanalyseerde stoffen in haar teruggevonden (o.a. fipronil, chloorpyrifos 
ethyl en methyl, pendimethalin). 
(https://www.greens-
efa.eu/files/doc/docs/3a09fba8ed8028317aebdac4c43145db.pdf ) 
  

Op dit moment is er geen opdracht voor een volgend onderzoek. 
In het OBO is haar onderzocht om te verkennen of dit inzicht verschaft in 
patronen van blootstelling. Het onderzoek was niet gericht op het duiden 
van gezondheidsrisico’s. 

 

c. Mocht deze indicatie van hoge concentraties aan bestrijdingsmiddelen in haar 
bevestigd worden, wat zullen de volgende stappen zijn? Acht het RIVM deze 
accumulatie van bestrijdingsmiddelen in haar als gezondheid-bevorderend? 
 
  

Op dit moment is er geen opdracht voor een volgend onderzoek. 
In het OBO is haar onderzocht om te verkennen of dit inzicht verschaft in 
patronen van blootstelling. Het onderzoek was niet gericht op het duiden 
van gezondheidsrisico’s. 
 

 

Is het RIVM van mening dat rekenmodellen een beter inzicht geven in de reële 
blootstelling aan pesticiden dan concrete metingen? 
  

Voor die gevallen waarin metingen niet mogelijk zijn of om andere 
redenen ontbreken, bieden modellen uitkomst. 

 

In de aanpak van het onderzoek is geen aandacht aan pesticiden met hormoon 
verstorende werking (EDC’s) of aan kankerverwekkende stoffen besteed. 
  

 

 

a. Is het RIVM bekend, dat er voor EDC’s en kankerverwekkende pesticiden 
mogelijk geen veilige dosis voor de menselijke gezondheid bestaat? 
b. Hoe gaat het RIVM (en het Ctgb) vaststellen, dat door de blootstelling aan 
pesticiden de bevolking en in het bijzondere het ongeboren kind geen risico´s 
ondervinden van pesticiden die invloed op het hormonale systeem hebben? 
 
Besteedt het RIVM (en het Ctgb) bij de toekomstige risicobeoordeling voor de 
menselijke gezondheid aandacht aan de dosis-tijd relaties? Erkent het 
RIVM/Ctgb deze relatie? Dat wil zeggen dat voor verschillende pesticiden geen 
veilige dosis bestaat; zelfs bij de kleinste dosis is er met de tijd een schadelijke 
werking. (Tennekes H.A, Sanchez-Bayo F. The molecular basis of simple 
relationships between exposure concentration and toxic effects with time. 

Voor de selectie van stoffen, afgestemd met de wetenschappelijke 
Begeleidingsgroep en de Klankbordgroep, is overwogen hoe om te gaan 
met werkingsmechanismen in die selectie. 
 
 
 
Het onderzoek was niet ingericht op het vaststellen of uitsluiten van 
gezondheidsrisico’s.  
Het RIVM beveelt aan om risico’s in beeld te brengen met aandacht voor 
kwetsbare groepen, en combinaties van blootstelling. Dosis-tijd relaties 
(inclusief duur en moment van blootstelling) zijn daarbij van belang. 

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/3a09fba8ed8028317aebdac4c43145db.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/3a09fba8ed8028317aebdac4c43145db.pdf
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Toxicology 309 (2013) 39-51.) 
  

 

Monsters voor de humane bio monitoring werden slechts gedurende 2 
bespuitingen en gedurende 7 ochtenden genomen; terwijl het seizoen waarin 
bespuitingen plaatsvinden veel langer is. 
 
a. Erkent het RIVM dat slechts een deel van de totale belasting van 
omwonenden met bestrijdingsmiddelen gemonitord werd? 
b. Bij de residents studie waren 9 locaties waarvan maar 2 met lelieteelt 
betrokken *), terwijl in de lelieteelt verreweg de meeste middelen worden 
toegepast (table 4.1, bijlage 1 Onderzoeksrapport OBO.pdf). 
  

Het OBO heeft een deel van de totale belasting gemonitord, om 
zodoende patronen en processen inzichtelijk te maken. 
 
 
 
  

 

Denkt het RIVM dat het OBO representatief is voor alle omwonenden van 
lelievelden zoals bijvoorbeeld in Westerveld? 
 
*) Volgens informatie gegeven tijdens de presentatie/ vragenronde op 
donderdag 4 juli waren er zelfs drie leliepercelen in het onderzoek betrokken. 
 
  

Het OBO heeft patronen in kaart gebracht. Met die kennis kan de 
blootstelling aan alle middelen die in een teelt of regio gebruikt worden, 
beter onderzocht worden. Hoe de blootstelling voor alle middelen uitpakt 
in een specifieke teelt/locatie/moment vraagt om nader onderzoek. Dat is 
een van de aanbevelingen van het onderzoek. 

 

Vragen over de onderzoekresultaten rond de drie lelievelden: 
a. Zijn deze onderzoekresultaten apart te herkennen in het onderzoeksrapport? 
b. In hoeverre verschillen deze van de andere minder bestrijdingsmiddelen 
gebruikende teelten? 
  

Nee, die zijn niet apart te herkennen. Het onderzoek was ook niet 
ontworpen om verschillen tussen gewastypes te verklaren. Daarvoor had 
een heel andere selectie van percelen en middelen moeten gebeuren. 

 

Hoe verklaart het RIVM dat volgens de informatie van de telers relatief weinig 
stoffen worden toegepast, terwijl volgens de informatie uit de 
bestrijdingsmiddelenatlas in Drentse bollengebieden in 2014 tot 40 
verschillende werkzame stoffen in het oppervlaktewater voorkwamen? (Samwel-
Mantingh M. (2017) Drenthe veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen. 
WECF.)   

Het RIVM heeft zo’n analyse, of er een discrepantie is en wat dat zou 
verklaren, niet uitgevoerd.  
 

 

Erkent het RIVM dat het OBO slechts een deel van de totale blootstelling heeft 
aangetoond? 
 
 
 
  

Het RIVM heeft zo’n analyse, of er een discrepantie is en wat dat zou 
verklaren, niet uitgevoerd.  
Het OBO heeft een deel van de totale blootstelling onderzocht, om 
zodoende patronen en processen inzichtelijke te maken. Het OBO was 
niet ingericht om de totale blootstelling in een teelt aan te tonen.  
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In het OBO werden voor de biomonitoring extreem weinig stoffen (namelijk 8) 
gemonitord en daarbij ook nog het product Asulox met de werkzame stof 
Asulam, waarvan in 2012 het Ctgb de toelating heeft ingetrokken. Ook in de EU 
is de stof niet meer toegelaten. 
  

In het OBO is asulam betrokken omdat het middels een vrijstelling ter 
beschikking was voor de teelt. Het middel is ook toegepast tijdens het 
onderzoek. 
 
 
 

 

Ook al is Asulam mogelijk kankerverwekkend en veroorzaakt het Reproduction / 
development effects (database IUPAC), heeft de Nederlandse bollenteler hierin 
desondanks een uitzonderingspositie? 
  

 

In Nederland (in Noord en Zuid-Holland, Zeeland, Noordoostpolder, Oost 
Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe) zijn 1600 bollenbedrijven met 
gemiddeld 16 ha (stand 2016, CBS 2017). Volgens het OBO protocol werden in 
totaal verdeeld over 2 jaren slechts 15 locatie (1 % ) en minder dan 400 
omwonenden in het onderzoek meegenomen. 
  

 

 

a. Denkt het RIVM dat een onderzoek in slechts 1% van de locaties en bij 400 
inwoners statistisch relevante conclusies getrokken kunnen worden die van 
toepassing zijn voor alle omwonenden van bollenvelden?  
 
  

Ja, dat denken we wel. Het onderzoek was ingericht om patronen van 
blootstelling in beeld te brengen. Diverse conclusies zijn te trekken met 
statistische significantie. En er zijn natuurlijk ook vergelijkingen waarin die 
significantie er niet was.  
 

 

b. Gezien de verschillende condities en bodems in de verschillende provincies, 
denkt het RIVM het OBO-onderzoek nog naar meer locaties uit te breiden? 
 
  

Het RIVM heeft wel aanbevolen (onder meer) om ook in de fruitteelt te 
meten. Het RIVM heeft momenteel echter geen opdracht voor een 
vervolgonderzoek. 
 

 

D.m.v. het dragen van armbanden is in het OBO-onderzoek gedaan naar de 
blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen.  
  

 

 

a. Gedurende welke periode werden de armbanden gedragen en voor hoeveel 
dagen?  
  

Volgend op de bespuiting, gedurende twee weken. 

 

b. Wat was de LOD van de werkzame stoffen? 
 
  

De LOD’s van de polsbandjes staan in de eerste kolom van tabel 2 van 
appendix 27 van de OBO-rapportage.  
 

 

c. Van de 45 geanalyseerde stoffen werden 38 in de armbanden gevonden. We 
mogen aannemen dat deze bestrijdingsmiddelen ook op de huid van de 
testpersoon terechtkomen. Wordt bij de toelating en bij de risicobeoordeling van 
bestrijdingsmiddelen met de blootstelling aan deze cocktail van stoffen rekening 
gehouden? Zo nee, hoe beoordeelt het RIVM de risico´s van deze blootstelling 
voor de betroffen personen? 

Het Onderzoek was niet ingericht op het beoordelen van risico’s. Het 
RIVM beveelt aan het risico van de combinaties van blootstelling (stoffen, 
routes) in kaart te brengen. 



 

8 
 

Dirk Osinga  
(st. ROL) 
  

In de presentatie bleek dat veel stoffen niet door drift, maar door verdamping in 
de lucht terecht komen en worden verspreid. 
  

 

 

Voor mij (en vast nog meer betrokkenen) komt nu de vraag boven of bekend is 
of verdamping wordt beperkt door het gebruik van uitvloeiers.   Om effectiever te 
kunnen spuiten wordt tegenwoordig o.a. gebruik gemaakt van een middel onder 
de naam squall.  (https://www.squall.nl/product )   Zou fijn zijn om te weten of 
dat middel naast een betere hechting ook de verdamping van actieve stof tegen 
gaat.  
  

In welke mate uitvloeiers invloed hebben op verdamping en de totale 
blootstelling is inderdaad een interessante onderzoeksvraag. Het RIVM 
adviseert ook de effectiviteit van mogelijke maatregelen om de 
blootstelling te verminderen, te onderzoeken. 

 
  

Ton Voerman 
 
  

Als de metingen verricht zouden zijn met de windrichting op de huizen, zouden 
dan de normen overschreden worden? 
  

Het onderzoek heeft dat niet onderzocht. Het RIVM beveelt wel aan 
dergelijke risico’s verder in beeld te brengen. 
 

 

Kunt u op basis van het onderzoek iets zeggen over mogelijkheden om 
blootstelling te beperken?  
  

Het onderzoek heeft dat niet onderzocht. Het RIVM beveelt wel aan 
dergelijke risico’s verder in beeld te brengen. 
 

   

Bertho Bulthuis Kunt u op basis van het onderzoek iets zeggen over mogelijkheden om 
blootstelling te beperken? 
Kunnen adviezen worden gegeven t.a.v. gebruik/ toepassing van 
spuitmiddelen? 
 
 

De mate waarin dit soort maatregelen bijdragen aan een vermindering 
van de totale blootstelling is niet onderzocht in het OBO. Het RIVM advi-
seert daarom de effectiviteit van deze - en mogelijk andere - maatregelen 
te onderzoeken. 
 

 

Hans van 
Teijlingen 

Ondersteunt u de conclusie dat het OBO-rapport de conclusie trekt dat er geen 
gevaar is voor de volksgezondheid? 
 
 
 
 

Het OBO-rapport signaleert dat de metingen in lucht en urine lager zijn 
dan in de toelating als aanvaardbaar gezien wordt. Maar dat is nog geen 
conclusie dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid voor alle 
middelen, teelten, en locaties. Het OBO zegt daar niets over. Het RIVM 
beveelt juist aan om de mogelijke risico’s verder in beeld te brengen. 

 

Albert Fopma 
 
 
 

Wordt in het model van RIVM rekening gehouden met de 
Ruwheidsfactor? 
 
 

De modelberekeningen maken gebruik van de bestaande modellen 
Idefics, Pearl, en OPS. Ruwheid is een factor in de modellen. 
 

Alok van Loon 
(Meten = Weten) 
 
 

Is het met deze wetenschappelijke onzekerheid dan niet veiliger om het 
voorzorgsprincipe te hanteren en robuuste spuitvrije zones in te stellen tot 
veiligheid gegarandeerd is en /of pesticiden gebruik geminimaliseerd is? 
 

Bij de goedkeuring en toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt 
het voorzorgsprincipe al gehanteerd door alleen middelen toe te laten 
indien veilig gebruik voor mens, dier en milieu is aangetoond. Het 
onderzoek heeft weliswaar laten zien dat omwonenden zijn blootgesteld 

https://www.squall.nl/product
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maar de criteria waaraan wordt getoetst of veilig gebruik mogelijk is, zijn 
niet overschreden. Volledigheidshalve verwijs ik naar een passage uit de 
brief d.d. 10 april 2019 aan Tweede Kamer: "Het is goed dat het 
blootstellingsonderzoek meer inzicht geeft in de daadwerkelijke 
blootstelling van omwonenden. De werkwijze van het toelaten van 
gewasbeschermingsmiddelen, die in de landbouw een belangrijke functie 
vervullen, houdt in dat wordt getoetst aan de hand van aanvaardbare 
risiconiveaus. De onderzoeksresultaten bevestigen dat er sprake is van 
meetbare concentraties van meerdere stoffen in de lucht, in huisstof en in 
urine, maar dat de gemeten concentraties geen gezondheidsrisico 
betekenen. Op basis van de nu beschikbaar gekomen blootstellings-
gegevens aan gewasbeschermingsmiddelen constateren de 
onderzoekers dat er geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid 
naar voren zijn gekomen. Er zijn geen grenswaarden overschreden en in 
de huidige toelatingsmethodiek wordt de blootstelling ook niet 
onderschat. Tegelijkertijd hebben wij begrip voor de zorgen die bij 
omwonenden leven in verband met de aanwezigheid van (sporen van) 
gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving. De door de onderzoekers 
gesignaleerde lacunes in de beschikbare kennis, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de blootstelling van kwetsbare groepen zoals jonge kinderen 
beschouwen wij als een belangrijk signaal. Aandacht voor de mogelijke 
risico’s en het versterken van de wetenschappelijke kennis blijft daarom 
van belang om te zorgen dat de risicobeoordeling bij de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen verder kan worden verbeterd (Bron:  
Kamerstuk 27858, nr 450 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=20
19Z07379&did=2019D15094  ) 

 

Hoe gaan de minister en de gedeputeerde de moties van PvdD, D66, PvdA, GL 
en SP van 4 juli uitvoeren?   
 

Dat is nog niet bekend. 

 

Vaak wordt het argument gebruikt dat Nederland zich moet houden aan de 
regels van de EFSA. Maar in de EU-verordening staat klip en klaar: In het 
bijzonder worden lidstaten er niet van weerhouden het voorzorgsbeginsel toe te 
passen wanneer er wetenschappelijk gezien onzekerheid bestaat over de 
risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu van de op 
hun grondgebied toe te laten gewasbeschermingsmiddelen. Dus we kunnen wel 
een eigen koers varen? 
 

Bij aantoonbare aanwijzingen dat er nieuwe onzekerheden zijn t.a.v. 
veiligheid kan het Ctgb inderdaad ingrijpen. Het Ctgb heeft geconstateerd 
dat dat hier niet het geval is. Volledigheidshalve verwijs ik naar een 
passage uit de brief dd. 10 april 2019 aan Tweede Kamer: "Na analyse 
van het rapport concludeert het Ctgb dat de toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn voor omwonenden en dat er dus 
geen reden is om in te grijpen in de toegelaten middelen. Aanvullend 
concludeert het Ctgb dat de blootstellingsberekening met de Europese 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
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methodiek (OPEX-model) robuust is. De feitelijke blootstelling van de 
onderzochte middelen op de meetlocaties is lager dan de berekende 
blootstelling bij toelating van de middelen. Het Ctgb baseert haar 
conclusie onder meer op de constatering dat de meetresultaten lager zijn 
dan de grenswaarden en dat de gevonden concentraties in de urine lager 
waren dan die in de urine van proefpersonen die de dosering hadden 
gekregen die veilig is bij levenslange dagelijkse blootstelling. Bovendien 
is de modellering van de blootstelling van omwonenden in het OPEX-
model “worst case”. Zo wordt in die modellering ervan uitgegaan dat een 
omwonende op twee meter afstand via het gehele huidoppervlak wordt 
blootgesteld en wordt gerekend met verdampingswaarden die 10 tot 1000 
keer hoger zijn dan is gemeten via het blootstellingsonderzoek. Volgens 
het Ctgb wordt hiermee ondervangen dat de huidige 
beoordelingsmethode de blootstelling via huisstof niet berekent". Bron: 
Brief aan de Tweede Kamer 10-april 2019 Kamerstuk 27858 nr 450. 
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2
019Z07379&did=2019D15094 ) 
 

Masja de Graaf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gaat het ministerie van LNV op zeer korte termijn doen voor mensen die vol 
in de emissies zitten van 1-50 meter, 50-100 meter (en zelfs 100-250 meter) en 
dan voornamelijk de omwonenden die ook nog eens nu met de cumulatie 
(stapeling) van de diverse middelen te maken hebben. 
 
 
 
 

Het beleid van de regering n.a.v. de uitkomsten van het 
blootstellingsonderzoek is beschreven in de brief aan de Tweede Kamer 
van 10 april 2019 
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2
019Z07379&did=2019D15094 ). Daarnaast worden gesprekken gevoerd 
met betrokkenen om te achterhalen wat er leeft rond gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en welke oplossingsrichtingen mogelijk 
zijn. 
 

Joke Kolthoff 
 
 
 
 
 
 
 

Onderscheid consumptieteelt/ sierteelt. 
Op dit moment valt onder de term akkerbouw alle teelt en kunnen de 
landbouwgronden voor alles worden gebruikt. Is het een idee om daar een 
onderscheid in aan te brengen waardoor het juridisch gemakkelijker en 
duidelijker wordt om andere voorwaarden en eisen te stellen aan wat waar 
mogelijk en toegestaan is. Bekeken vanuit natuur, milieu, gezondheid en 
watergebruik. 
 

Als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is zo'n 
onderscheid niet nodig. In alle gevallen geldt dat er alleen middelen 
worden toegelaten als er een veilig gebruik voor mens, dier en milieu is 
aangetoond. Daarbij wordt er ook gekeken naar teelten die elkaar 
opvolgen, bijvoorbeeld een consumptiegewas na een sierteeltgewas.  
 
 
 

 

Informatieprotocol. 
De huidige praktijk leert dat de communicatie tussen telers van lelies en 
bloembollen in een aantal gevallen moeizaam verloopt. De tegenstelling tussen 
de telers en bezorgde bewoners vergroot, en ook tussen bewoners onderling 

Zo'n protocol zou inderdaad een bijdrage kunnen leveren om de 
gesprekken tussen telers en omwonenden gaande te houden. Omdat de 
situatie en gevoelde overlast per gebied en regio verschilt, afhankelijk 
van de ruimtelijke verdeling van functies zoals landbouw en wonen, zou 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
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worden de onderlinge verhoudingen scherper. Het zou helpen als er een helder 
protocol wordt afgesproken waarbij we niet afhankelijk van de onderlinge 
verhoudingen en de goede wil of onwil van personen. 
 

dit in het kader van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning 
onderzocht kunnen worden. 

Alok van Loon 
(Meten = Weten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zouden we in Drenthe, natuurprovincie bij uitstek, waar er zoveel onzekerheid is 
over schade van pesticiden aan humane gezondheid en schade aan de natuur, 
de vogels en de insecten, moeten kiezen voor het voorzorgsprincipe en 
robuuste spuitvrije zones moeten instellen en pesticiden intensieve teelten 
moeten weren, cq afremmen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt het 
voorzorgprincipe toegepast. In de procedure wordt getoetst op risico’s 
voor mens, dier en milieu. Bij de toelating van een middel hoort een 
wettelijk gebruiksvoorschrift. Hierin staat tegen welke ziekten of plagen 
het middel gebruikt mag worden, wanneer het middel mag worden 
toegepast (bepaalde perioden, weersomstandigheden e.d.), in welke 
dosering en in welke gebieden (bv. verbod in grondwater-
beschermingsgebieden). Daarnaast is wettelijk vastgesteld welke 
spuitvrije/ teeltvrijzones in acht dienen te worden genomen en welke 
spuitdoppen op de spuitmachine gebruikt moeten worden. Al deze 
voorwaarden worden door het Rijk vastgesteld en zouden in principe 
voldoende garanties moeten bieden. 
 
Overigens worden op vrijwillige basis akkerranden ingezaaid met 
bloemrijke mengsels vanwege de biodiversiteit via AND (Agrarische 
Natuur Drenthe). 
 

Ton Voerman 
 
 

Als de metingen verricht zouden zijn met de windrichting op de huizen, 
zouden dan de normen overschreden worden? 
 

Het onderzoek heeft dat niet onderzocht.  
Het RIVM beveelt wel aan dergelijke risico’s verder in beeld te brengen. 

Bertho Bulthuis 
 
 
 
 

Kunt u op basis van het onderzoek iets zeggen over mogelijkheden om 
blootstelling te beperken? Kunnen adviezen worden gegeven t.a.v. gebruik/ 
toepassing van spuitmiddelen? 
 
 

De mate waarin dit soort maatregelen bijdragen aan een  
vermindering van de totale blootstelling is niet onderzocht in het OBO. 
Het RIVM adviseert daarom de effectiviteit van deze - en mogelijk andere 
- maatregelen te onderzoeken. 
 

Hans van  
Teijlingen 
  
 
 
 
  

Ondersteunt u de conclusie dat het OBO-rapport als conclusie trekt dat er geen 
gevaar is voor de volksgezondheid? 
 
  
 
 
 

Het OBO-rapport signaleert dat de metingen in lucht en urine 
lager zijn dan in de toelating als aanvaardbaar gezien wordt. 
Maar dat is nog geen conclusie dat er geen gevaar is voor de 
volksgezondheid voor alle middelen, teelten, en locaties.  
Het OBO zegt daar niets over. Het RIVM beveelt juist aan om  
de mogelijke risico’s verder in beeld te brengen. 
 

Albert Fopma  
 
 

Wordt in het model van RIVM rekening gehouden met de ruwheidsfactor? 
  
 

De modelberekeningen maken gebruik van de bestaande modellen 
Idefics, Pearl, en OPS. Ruwheid is een factor in de modellen. 



 

12 
 

Tiny van Hoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Wanneer wordt er vervolgonderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's en 
wanneer is dit afgerond? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Gezondheidsraad is om advies gevraagd over de het vervolg-
onderzoek.  Volledigheidshalve verwijs ik naar een passage uit de brief 
d.d. 10 april 2019 aan Tweede Kamer: Nu de resultaten van zowel de 
gezondheidsverkenning als het blootstellings-onderzoek beschikbaar zijn, 
geven wij (LNV) de Gezondheidsraad opdracht om nader te onderzoeken 
of er gezondheidsrisico’s zijn en hierover te adviseren. Hierbij zullen de 
resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek worden meegenomen 
alsmede de inzet op de verdere ontwikkeling van de toelatings-
beoordeling waardoor risico’s nog beter kunnen worden getoetst en op de 
verdere verduurzaming van de gewasbescherming waardoor de 
blootstelling wordt teruggebracht. Over dit laatste zal de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamer op korte termijn nader 
informeren. Bron: Brief aan de Tweede Kamer 10-april 2019 Kamerstuk 
27858 nr 450. 
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2
019Z07379&did=2019D15094) 
 

Joke Kolthoff  
 
 
 

Gezondheidsverkenning actualisering, wanneer vindt dat plaats? Ook in 
Westerveld bijvoorbeeld. Doen alle husartsen daar verplicht aan mee? 
 
 

De gezondsheidsverkenning wordt alleen geactualiseerd voor wat betreft 
de gehanteerde afstanden ten opzichte van het perceel. 

Hans van 
Teijlingen  
 

Hoe gaat de minister om met de moties in de Tweede kamer m.b.t. spuitvrije 
zones? 
 

Dat is nog niet bekend. 

Meta Oostendorp 
 
   

Nodig John Huiben (biologisch bollenteler) uit voor een lezing in PS. 
 
  

Voor kennisgeving aangenomen. 

Geke Kiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Effect op drinkwater/ waterzuivering ligt buiten het onderzoek. Graag aandacht 
hiervoor. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Provincie, waterbedrijven en waterschappen controleren de kwaliteit van 
grondwater en oppervlaktewater. Op basis van de meetresultaten zijn 
inmiddels verschillende programma’s opgesteld om problemen met het 
voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het gaat 
hierbij om zowel landbouwprojecten als projecten in het stedelijk gebied 
(gemeenten, bedrijven, burgers). Naast het vergroten van bewustwording 
van de risico’s van chemisch middelengebruik, wordt met de partijen 
gewerkt aan gedragsverandering. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
www.onzedrentscheaa.nl  
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07379&did=2019D15094
http://www.onzedrentscheaa.nl/


 

13 
 

 

Milieudefensie 
Westerveld 
 
 
 

Denkt het college/ gedeputeerde Jumelet en Kuipers/ de staten van de provincie 
dat er ‘samen’ door telers en omwonenden tot een oplossing kan worden 
gekomen? 
 
 

Daar waar zich knelpunten voordoen zal geprobeerd worden om samen 
met andere overheden te zoeken naar een oplossing. Provincie Drenthe 
zal zich blijven inzetten op het stimuleren van duurzame landbouw, met 
zo min mogelijk inzet van chemische middelen. 
 

 

Overleg gaat uit van een zeker machtsevenwicht. Dat is hier volstrekt afwezig. 
Eventuele tegemoetkomingen zijn een gunst. Alle macht ligt immers bij de teler, 
gesteund door de wijze van toepassing van wet- en regelgeving door de 
overheid en gevoed door de valse romantiek van het platteland. 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 


