
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 
de heer A.Th.H. van Dijk,
Postbus 123
2000 MD Haarlem 

Haarlem, 5 juni 2020

Onderwerp: Meer bestrijdingsmiddelen in de natuur dan verwacht
 
Geachte heer van Dijk, 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland, stellen wij namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

Inleiding 
Op 3 juni verscheen in Trouw een artikel over onderzoek naar het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden in Drenthe. In de natuurgebieden komt landbouwgif 
voor in planten en in mest van schapen en runderen. De onderzoekers leggen een relatie 
met de achteruitgang van insecten in Nederland en de verspreiding van bestrijdingsmiddelen 
en daarmee het negatieve effect op de biodiversiteit en het functioneren van het 
ecosysteem. Natuurorganisaties zijn geschokt en pleiten voor een nationaal onderzoek. 

Deze oproep sluit aan bij de oproep van het RIVM vorig jaar april. Na onderzoek van de 
blootstelling van omwonenden van bloembollenvelden aan bestrijdingsmiddelen vindt het 
RIVM het nodig om nader onderzoek te doen naar de risico’s van blootstelling en de 
cumulatieve effecten van meerdere gewasbeschermingsmiddelen. Een advies van de 
Gezondheidsraad wordt deze zomer verwacht.

In mei van dit jaar publiceerde Trouw over de explosie van Parkinson op het platteland, met 
name bij boeren.  Dit was ook al onderwerp van de Zembla uitzending in september 2019 
over Parkinson in Westfriesland, maar wordt nu door artsen bevestigd.

De Provincie voert al enige jaren een groen grondbeleid en verbood onlangs glyfosaat op de 
eigen pachtgronden. Ook de Europese en landelijke overheid voert een beleid tot 
verminderen van gebruik van chemische middelen en bevordert overschakelen naar 
duurzame gewasbescherming en kringlooplandbouw.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-landbouwgif-het-hart-van-natuurgebieden-bereikt~b29fae2b/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/trillende-handen-dementie-depressie-landbouwgif-is-zo-onschuldig-niet~b504ed39/
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/parkinson-op-het-platteland
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Provincie_verbiedt_gebruik_glyfosaat


Daarnaast heeft de nieuwe coalitie gezondheidsbeleid een speerpunt gemaakt en start de 
provincie een Programma Gezonde Leefomgeving. Dit programma zal in augustus besproken 
worden in de provinciale commissie NLG, maar bevat geen concrete acties op het gebied van 
bestrijdingsmiddelen. 
De Parkinson Vereniging voorziet een extreme toename van ziektegevallen door het gebruik 
van pesticide en heeft inmiddels 60 gevallen in beeld waar er een directe relatie bestaat. Ze 
roepen op tot snelle actie, zeker op het gebied van glyfosaat en mancozeb. 

Hierover heeft D66 de volgende vragen: 

Vraag 1
Kent u de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van gifstoffen in 
natuurgebieden? Deelt u de zorgen van D66 over de gezondheid van de boeren en de 
inwoners, en de negatieve effecten op waterkwaliteit en natuur?

Vraag 2
Onlangs heeft de provincie het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden verboden. 
Is het mogelijk om ook andere bestrijdingsmiddelen te verbieden? En zo ja, denkt de 
provincie hierover na? Zo nee, graag een toelichting waarom dat (nog) niet mogelijk is.

Vraag 3
De NVWA controleert momenteel alleen middels steekproeven resten van gifstoffen op 
agrarische producten, niet de stapeling van gifstoffen in natuurgebieden en tuinen. Hierop 
zijn nog geen controleprocessen gedefinieerd, noch is er een instantie verantwoordelijk voor 
gemaakt. De Provincie is verantwoordelijk voor de gebiedsbescherming van natuurgebieden 
onder de Wet Natuurbescherming.  Is het college bereid om te onderzoeken hoe de 
Provincie de verantwoordelijkheid kan invullen met een controle taak en 
handhavingsprocessen m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen rond natuurgebieden? 

Vraag 4
In 2019 heeft het waterschap HHNK de controle op gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen verscherpt om de waterkwaliteit te verbeteren. Via het 
landbouwportaal is er ook een (volledig ingetekend) subsidieprogramma geweest voor 
verbetering van de waterkwaliteit. De ontwikkeling van de waterkwaliteit in Noord-Holland 
is te vinden op nationale waterkwaliteitsportaal. Daar is echter nog geen grote verbetering 
zichtbaar.  Kunt u een toelichting geven op hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt en hoe 
succesvol de programma’s en subsidieregelingen zijn die hier een bijdrage aan proberen te 
leveren. Welke aanvullende programma’s of gerichte maatregelen voor bijvoorbeeld de 
bollensector zouden hieraan een versnelling kunnen geven?

Vraag 5
Dit jaar heeft het in Noord-Holland bijna continu hard gewaaid met windkracht 3 en hoger. 
Het is niet toegestaan om gewasbeschermers/bestrijdingsmiddelen op de akkers te strooien 
of spuiten bij windkracht 3 en hoger. Beschikt het college over informatie of de meer dan 
500 akkerbouwers in Noord-Holland dat ook inderdaad niet gedaan hebben? Is het bekend 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100202963
https://www.parkinson-vereniging.nl/l/library/download/urn:uuid:3d154469-e12c-43f4-9884-9225b2129461/brief+aan+minister+schouten+02-12-2019.pdf?ext=.pdf
https://www.parkinson-vereniging.nl/pesticiden
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/General/DownloadFile?path=CustomReports/December2019Publiek/Oppervlaktewater/factsheet_OW_12_Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier_2020-02-11-02-20-05.pdf
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/


of er meldingen binnengekomen zijn over gebruik van bestrijdingsmiddelen bij te harde 
wind? Zo ja, wat is met de meldingen gebeurd? Is er gehandhaafd? 

Vraag 6
De Provincie ondersteunt agrariërs met kennis en regelingen via het landbouwportaal. 
Agrariërs kunnen kosteloos een coach op het erf laten komen voor advies op maat over 
duurzaam bodembeheer en gewasbescherming.  Wordt hier veel gebruik van gemaakt? 
Wordt hierbij ook geadviseerd over de gevaren van het gebruik van glyfosaat en mancozeb 
voor hun eigen gezondheid en de alternatieven? Hoe moeilijk is het om een alternatief in te 
zetten?

Amélie  Strens, Arja Kapitein en Linde Gonggrijp
Statenleden voor D66 Noord-Holland

https://landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=site/necessities


Achtergrondinformatie

Het Ctgb bepaalt in Nederland welke bestrijdingsmiddelen verkocht en gebruikt mogen 
worden. De voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan in het 
wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket). Daarnaast staan de regels voor het gebruik in:
• de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb);
• het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb);
• de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).

Verschillende overheidsorganisaties houden toezicht op en handhaven het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen:

• De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert de handel in 
gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleert de NVWA het gebruik ervan in land- 
en tuinbouw.

• Het waterschap controleert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in land- en 
tuinbouw.

• Inspectie SZW inspecteert de veiligheid bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen bij bedrijven die ermee werken.

• De omgevingsdienst controleert de opslag van gewasbeschermingsmiddelen.

https://www.ctgb.nl/

