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: Beantwoording schriftelijke vragen over gebruik bestrijdingsmiddelen

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, gedateerd op
7 januari 2020, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
In Trouw van 11 december 2019 zijn onderzoeken gepubliceerd ten aanzien van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de wetgeving,
normen en eisen, in sommige soorten groente en fruit te hoge concentraties giftige stoffen
worden aangetroffen die afkomstig zijn van bestrijdingsmiddelen. Deze verhoogde
concentraties leiden tot verhoogde risico's om ziek te worden.
De provincie heeft een beperkte invloed en rol in dit dossier, maar is als overheidsorgaan
we/ medeverantwoordelijk voor de gezondheid voor haar inwoners en werknemers.
Daamaast is de provincie verantwoordelijk voor een goede lee fomgeving, waarbij het
stimuleren van de biodiversiteit een belangrijk item is.

Vraag 1:
Heeft GS inzicht in welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen binnen de provincie worden
gebruikt?

Antwoord vraag 1:
Als hiermee wordt bedoeld welke bestrijdingsmiddelen wij als provinciale overheid zelf
gebruiken, dan is het antwoord dat wij die middelen niet gebruiken.
Als hiermee wordt bedoeld welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen in de gehele provincie
door derden worden gebruikt, dan is het antwoord dat wij hier geen zicht op hebben.
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Vraag 2:
Verifieert de provincie bij het gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen of
deze middelen voor de voorgestane toepassing daarvan toe gelaten zijn?

Antwoord vraag 2:
Wij gebruiken geen chemische en biologische bestrijdingsmiddelen.

Vraag 3:
Op 8 november 2017 is door Provinciale Staten een motie aangenomen waarin GS is
gevraagd om te onderzoeken wat de provincie kan doen om het gebruik van
bestrijdingsmiddelen te verminderen en om een voorstel met maatregelen aan PS aan te
bieden in maart 2018.
Daamaast is gevraagd om te onderzoeken wat de provincie kan doen om het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door derden te verminderen. Wat is daaruit gekomen en wat is de
stand van zaken van dat voorstel voor maatregelen?

Antwoord vraag 3:
Aan het verzoek van PS om te onderzoeken wat de provincie zelf kan doen om het gebruik
van bestrijdingsmiddelen te verminderen is op tweeerlei wijze invulling gegeven.
Er warden door de buitendiensf, de afdeling Provinciale Waterstaat, geen bestrijdings-
middelen ingezet bij het beheer en onderhoud van provinciale eigendommen, w.o. het
maaien van bermen. Daarnaast zijn in het pachtbeleid van de provincie beperkende
voorwaarden opgenomen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de provinciale
pachtgronden. Daarover hebben we u geinfomeerd bij brief van 16 januari 2019, (kenmerk
1453389).
Op uw vraag om een voorstel te doen voor maatregelen, is het antwoord dat de provincie
het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen door derden niet kan regelen, dit is
een kwestie van landelijk beleid. Als provincie bepleiten we waar het kan een afname van
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is oak opgenomen in ons
Bestuursakkoord 2019 —2023. Bij het verlenen van subsidies of andere activiteiten die
vanuit de provincie warden ondersteund, gaan we na of daarmee bijgedragen kan warden
aan een afname van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Vraag 4:
Is bekend welke en zo ja, hoeveel, bestrijdingsmiddelen (inclusief alle werkzame stoffen) bij
de uitvoering van door de provincie Fryslan aanbestede diensten en werken worden
gebruikt? De vraag betreft zowel de uitvoering van nieuwe werken/renovatie als het
onderhoud van provinciale bezittingen.

Antwoord vraag 4:
Dit is niet bekend.
Voor zover organisaties waaraan de provincie diensten en werken heeft uitbesteed wettelijk
gebruik mogen maken van bestrijdingsmiddelen (wij hebben geen zicht op stoffen en
hoeveelheden), moeten zij zich aan die wet- en regelgeving houden. Landelijk gaat het om
de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Er is op dit gebied geen provinciale
regelgeving.
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Vraag 5:
Is de provincie bereid om bij aanbesteding van diensten en werken criteria op te nemen in
de zogenaamde EMVI-voorwaarden, waarbij bedrijven die aantoonbaar geen of minder
bestrijdingsmiddelen gebruiken een relevante EMVI-korting kunnen behalen?

Antwoord vraag 5:
Bedrijven zijn gehouden aan wetgeving. Zoals in het antwoord op vraag 4 is aangegeven,
hebben wij wat dit betreft geen eigen regelgeving.

Vraag 6:
Hoe handhaaft de provincie het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

Antwoord vraag 6:
Handhaving van bestrijdingsmiddelen is een bevoegdheid van de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit.

Hoogachtertkd,

Gedeputeee Staten van Fryslan,

drs. A.A.M.
.===-

R.E. Boctitg - Ri sma, MBA MOM, secretaris

- 3 / 3 - Ons kenmerk: 01731779


