
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3659 

 

Onderwerp 

Verbod op gewasbeschermingsmiddelen in (agrarisch) natuurbeheer 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten R.M.L. Nelisse (VVD) en H.L. Zilverentant (VVD),  

d.d. 27 augustus 2020, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

Op 19 augustus jl werd het persbericht “gifspuit in de ban1” gepubliceerd op de 

provinciale website. Hierin wordt gesteld dat het college van GS een verbod heeft 

ingesteld op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de Zuid-

Hollandse (agrarische) natuur. Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden 

wetenschappelijk onderzocht door het CtgB en worden bij wet toegelaten op Europees 

en nationaal niveau. Waar het gebruik van chemische gewasbescherming relevant is 

voor de te behalen beheerdoelen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(ALNb), wordt dit geregeld in de Beheereisen (pakketten 5, 13, 39 en 41) of in de 

Aanvullende beheervoorschriften (pakketten 6, 9, 10, 11, 14 t/m 32, 35 en 40) van de 

onderscheiden pakketten ANLb.  

Tegen de hiervoor genoemde achtergrond geeft het persbericht ons aanleiding tot de 

volgende vragen.   

 

1. Is GS van mening dat we het (agrarisch) natuurbeheer samen doen met 

grondeigenaren en -beheerders? Bent u, net als de VVD, van mening dat de term 

“gifspuit”, in plaats van de technisch correcte term “veldspuit”, dan polariserend en 

stigmatiserend werkt? Zo nee, waarom niet?  

 

2. Citaat van gedeputeerde Potjer: “Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde 

leefomgeving. We weten dat chemische middelen verstorend werken en heel lang in 

de natuur kunnen achterblijven. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om de natuur 

goed te beheren. Daarom kiezen we ervoor om bij het beheer van onze 

natuurgebieden geen chemische middelen meer toe te staan.” Op welke 

wetenschappelijke onderzoeken baseert gedeputeerde Potjer zijn uitspraken, in het 

bijzonder t.a.v. verstoring en de duur waarin die huidige middelen achterblijven in de 

natuur? Welke andere mogelijkheden voor de bestrijding van onkruiden bedoelt 

gedeputeerde Potjer? Gaat GS de boeren en TBO’s hierbij (financieel of op andere 

wijzen) helpen?  

 

 
1 https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/augustus-2020/gifspuit-ban-zuid-hollandse-natuur 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/augustus-2020/gifspuit-ban-zuid-hollandse-natuur


 

Pagina 2/3 3. Is GS met de agrarische collectieven en de TBO’s in gesprek gegaan over deze 

voorwaarde, voorafgaand aan de termijn voor het indienen van een zienswijze? Zo ja, 

was er draagvlak voor deze voorwaarde? Zo nee, waarom is GS niet in gesprek 

gegaan? Is GS dit gesprek met landbouw, collectieven en TBO’s wel aangegaan bij de 

wijziging van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland die in 

oktober 2019 is vastgesteld?  

 

4. Heeft GS onderzoek gedaan naar en beeld van het effect van deze voorwaarde op de 

(vermindering van) de oppervlakte van agrarisch natuurbeheer?   

 

5. Agrarisch natuurbeheer is belangrijk voor de biodiversiteit, zorgt voor een 

aantrekkelijke leefomgeving en is aantrekkelijk voor toeristen. Er wordt slechts heel 

sporadisch en meestal pleksgewijs gebruik gemaakt van 

gewasbeschermingsmiddelen om in gewassen lastig te bestrijden onkruiden aan te 

pakken. Weegt het voordeel van het verbod op gewasbeschermingsmiddelen op 

tegen het nadeel van verminderde deelname aan agrarisch natuurbeheer? Zo ja, hoe 

weegt u dat? 

 

6. Hoe wordt voorkomen dat natuurgebieden en agrarische percelen met natuurbeheer 

die beweid of gehooid worden, voor vee giftige onkruiden gaan bevatten, zoals 

Jacobskruiskruid, en daarmee een risico vormen voor de diergezondheid? Denkt GS 

dat de bereidheid tot het beweiden van vee en daarmee het beheren van 

natuurgebieden en natuurgericht beheer van agrarische percelen afneemt? Zo ja, wat 

zijn daarvan de consequenties? Zo nee, waarom niet?  

 

7. PZH heeft een nieuw bermbeleid waarbij minder wordt gemaaid en het zaad van 

bloeiende planten zich verspreidt in de omgeving. Dat zaad komt ook terecht op de 

percelen van boeren in de omgeving van die bermen. Onkruidzaden kunnen wel meer 

dan een kilometer weg waaien. Onkruid in gewassen zorgt voor een verminderde 

opbrengst of kunnen schadelijk zijn voor het vee en boeren zullen hun gewassen dus 

extra moeten spuiten tegen deze inwaaiende onkruidzaden. Hoewel de VVD 

voorstander is van dit beleid, hebben wij destijds al aangegeven dat pleksgewijze 

onkruidbestrijding van bijvoorbeeld Jacobskruiskruid, gewenst en, ons inziens 

noodzakelijk is. Gezien de tekst in het artikel [1], lijkt een extra bespuiting in gewassen 

als gevolg van dit bermbeleid ook door GS ongewenst, klopt dat? Wat gaat GS doen 

om de verspreiding van onkruidzaden te voorkomen? 

 

8. PZH betaalt slechts een deel van de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer bij de 

collectieven CCHW en ZHE. Klopt het dat er geen afstemming over deze voorwaarde 

heeft plaatsgevonden met de andere meebetalende organisaties (zoals 

waterschappen en gemeenten)? Zo ja, waarom heeft die afstemming niet 

plaatsgevonden? Zo nee, is er draagvlak voor deze maatregel bij de meebetalende 

organisaties?  

 

9. Heeft GS zich gerealiseerd dat een andere wijze van bestrijding dan chemisch hogere 

kosten met zich meebrengt en dat het realistisch is om dit  te laten doorwerken in de 

tarieven? 



 

Pagina 3/3 10. Van april tot half mei heeft het Natuurbeheerplan 2021 ter inzage gelegen. In par. 1.3 

van dit ontwerp staat het volgende aangegeven: “Ten opzichte van 2020 zijn er voor 

het Natuurbeheerplan 2021 geen beleidsinhoudelijke veranderingen aan de orde. Er 

zijn alleen waar nodig een aantal technische wijzigingen in overleg met de beheerders 

op de kaart aangepast en is de tekst geactualiseerd.” Hoe strookt dat met “Chemische 

gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan op gronden die met provinciale 

subsidie worden beheerd. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen hier 

uitzonderingen op maken.” (par. 5.2)? 

 

11. In het Natuurbeheerplan staat dat GS in bijzondere gevallen ontheffing kunnen 

verlenen van het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Wat zijn de bijzondere 

gevallen? Welke procedure moet worden gevolgd bij het verlenen van de ontheffing? 

Het gebruik van chemische middelen is plaag-, tijd- en weersafhankelijk. 

 

12. Heeft GS nagedacht over de gevolgen van het verbieden van chemische 

gewasbescherming en met name het verbod op het gebruik van herbiciden op 

akkerbouw- c.q. maispercelen met legselbeheer? Vooral kieviten maken relatief vaak 

gebruik van dergelijke percelen. Welke mogelijkheden ziet GS voor alternatieve 

mogelijkheden van onkruidbestrijding zoals schoffelen en branden in combinatie met 

het behoud van de nesten? 

 

13. Is het correct dat deze voorwaarde uitsluitend van toepassing is op nieuw af te sluiten 

contracten (met in beginsel 6 jaar looptijd)? Zo nee, graag een toelichting op welke 

contracten deze regel van toepassing is.  

 

 

 

Den Haag, 27 augustus 2020 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


