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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over pesticidengebruik Fryslán (m.n.
bollenteelt)

Geachte mevrouw Goede en heren Knol, Brouwer, Van der Weijden, De Groot, Veenstra
en Wiersma,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 18 januari 2022, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding
Recent zijn de resultaten bekend geworden van door het Drentse burgerinitiatief
Meten=Weten uitgevoerde onderzoek naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de
bodem, het water en van gewassen. Meten=Weten heeft 87 monsters genomen uit onder
andere (moes-) tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater,
compostbulten, bodem, mest, en lucht en die in diverse onafhankelijke laboratoria laten
onderzoeken op aanwezigheid van pesticiden. In de monsters werden 132 verschillende
bestrijdingsmiddelen, biociden en hun metabolieten aangetroffen.

In verschillende Friese en Drentse gemeenten hebben bewoners ernstige zorgen geuit over
het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de directe omgeving van hun woningen. De
bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid, over het milieu en over biodiversiteit. Uit
het onderzoek van Meten=Weten blijkt dat er vrijwel overal bestrijdingsmiddelen voorkomen.
Er wordt zelfs gesproken over een deken van bestrijdingsmiddelen. Met name rond percelen
waar bollenteelt en specifiek lelieteelt plaatsvindt lijken zeer hoge concentraties
bestrijdingsmiddelen aanwezig te zijn.
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Naar aanleiding van het hierboven genoemde onderzoek en de zorgen van verschillende
Friese inwoners stellen de fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66 en PvdA
de volgende vragen:

Vraag 1:
Is het college van GS op de hoogte van het door Meten=Weten uitgevoerde onderzoek? Zo
ja, onderschrijft GS de door Meten=Weten getrokken conclusies?

Antwoord vraag 1:
Het college is bekend met de rapportage van Meten = Weten. Het college deelt de conclusie
van Meten = Weten dat voor een gezonde landbouw een gezonde bodem van groot belang
is (dit is ook de visie van de Friese Landbouwagenda) en dat daarom vermindering van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het eigen belang is van de landbouw. De
provincie Fryslán spant zich ook actief in op dit gebied, bijvoorbeeld in het kader van de
Landbouwagenda en het laten uitvoeren van een verkenning naar oplossingen voor overlast
door gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Ook heeft de Provincie Fryslán besloten
om, binnen het nieuwe pachtbeleid voor 2022, het gebruik van glyfosaat op provinciale
pachtgronden niet langer toe te staan. Het aannemen van het initiatiefvoorstel "Naar een
Gezonde Leefomgeving" door PS, in oktober vorig jaar, zal aan deze inspanningen nog een
extra impuls geven.

Vraag 2:
Meten=Weten is een initiatief van bewoners die zich zorgen maken om hun leefomgeving en
zelf investeren in onderzoek. Ook in Fryslán zijn bewoners die zich ernstig zorgen maken
over deze problematiek. Is het college bereid met bewoners in gesprek te gaan, de zorgen in
beeld te brengen en aan te geven welke beleidsmaatregelen er mogelijk zijn om aan deze
zorgen tegemoet te komen? Zo ja welke stappen wilt u nemen en binnen welk tijdsbestek
kunnen deze stappen worden uitgevoerd?

Antwoord vraag 2:
Het college is bereid om in gesprek te gaan over de situatie rondom de bollenpercelen en
doet dit ook al. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een gesprek tussen bezorgde omwonenden van
bollenpercelen en gedeputeerde Hoogland (eind 2020). Binnenkort staat er, hoewel niet met
omwonenden zelf, over dit onderwerp ook een bestuurlijk overleg op de agenda met
gemeente De Fryske Marren. De te nemen stappen, ook binnen de realisatie van het PS
initiatiefvoorstel, kunnen daar onderwerp van gesprek zijn. Gemeenten kunnen ook een rol
spelen via bestemmingsplannen. Zo is er in gemeente De Fryske Marren sprake van een
voorontwerp bestemmingsregeling waarin een minimale afstand van 50 meter tot
woonverblijven en andere gebouwen waar mensen langdurig verblijven is opgenomen.
Parallel aan de beantwoording van deze vragen, ontvangt PS een brief die in gaat op de
verdere uitwerking en uitvoering van het initiatiefvoorstel. Gesprekken met (en tussen)
omwonenden en telers kunnen ook deel zijn van de aanpak. Daarnaast zal in februari 2022
een pilot worden opgestart om op korte termijn te proberen het probleem van de
zandstormen (die ook bestrijdingsmiddelendeeltjes in huizen brengen), aan te pakken, in
overleg met bollentelers. Dit initiatief komt voort uit de verkenning die vorig jaar is uitgevoerd
door Nordwin College (medio vorige jaar samengegaan met Aeres Hogeschool).
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Vraag 3:

a. Is er in Fryslán door de provincie of een andere organisatie vergelijkbaar onderzoek
uitgevoerd? Zo ja kunt u dit onderzoek toesturen aan Provinciale Staten? Zo nee, bent u
bereid een vergelijkbaar onderzoek in Fryslán uit te laten voeren? Indien u hiertoe niet
bereid bent, waarom niet?

b. Heeft de provincie een beeld (in cijfers/procentueel) welke sectoren binnen de provincie
een grote bijdrage leveren in het gebruik van dergelijke middelen? En waar bevinden zich
binnen de provincie de hoogste concentraties van bedrijven die dergelijke middelen
gebruiken?

c. Beschikt de Rijksoverheid, de provincie of bijvoorbeeld het CTGB/CPB over cijfers over
het gebruik van pesticiden over de afgelopen vijf jaar (zowel in kg als in werkzame stof)
op en rond percelen waar bollenteelt plaatsvindt? Zijn er ook voor Fryslán recente cijfers
beschikbaar? Zo ja, kunt u deze aan PS toesturen?

d. Beschikt de provincie over een overzicht waar bollenteelt precies plaatsvindt? Zo nee,
bent u bereid een dergelijk overzicht te maken en met PS te delen?

e. Hoe heeft de afgelopen jaren de oppervlakte bollenteelt zich in de provincie Fryslán
ontwikkeld? Zijn er cijfers bekend over het areaal van de afgelopen vijf jaar?

Antwoord vraag 3:

a.
Een onderzoek dat relevant is om te noemen is het EU H2020 project SPRINT (Home
(sprint-h2020.eu)). Binnen dit project zijn o.a. bloed- en urinemonsters van omwonenden van
akkerbouw-percelen afgenomen. De eerste analyses daarvan worden op korte termijn
verwacht. Het staat een ieder vrij zich aan te melden als stakeholder van dit project via de
website.

Verder verwijzen we u graag naar de beantwoording van vraag b./c.

b.
Nee. Het in beeld brengen van alle relevante onderzoeken en cijfers m.b.t. het gebruik en de
aanpak van pesticiden in Fryslán zal deel zijn van de opdracht voor het schrijven een plan
van aanpak voor het initiatiefvoorstel. Op basis daarvan kan immers het best geprioriteerd
worden.

c.
Nee. Het in beeld brengen van alle relevante onderzoeken en cijfers m.b.t. het gebruik en de
aanpak van pesticiden in Fryslán zal deel zijn van de opdracht voor het schrijven een plan
van aanpak voor het initiatiefvoorstel. Op basis daarvan kan immers het best geprioriteerd
worden.

Een deel van deze gegevens zijn beschikbaar via het centraal bureau voor statistiek:
Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen (cbs.n1).En
Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing (cbs.n1)
Deze gegevens zijn nog niet compleet: zo is er nog geen uitsplitsing naar regio (Fryslán)
gemaakt en is zijn er nog niet gegevens opgenomen van alle typen gewassen en
gewasbeschermingsmiddelen, en ook nog niet naar het bredere begrip
bestrijdingsmiddelen/pesticiden. Er is nog een interpretatieslag nodig, die maken we bij het
plan van aanpak voor het initiatiefvoorstel.

- 3 / 5 - Ons kenmerk: 01959911



provinsje fryslán k
provincie fryslán ) rim"."1

d.
Nee. Het in beeld brengen van alle relevante onderzoeken en cijfers m.b.t. het gebruik en de
aanpak van pesticiden in Fryslán zal deel zijn van de opdracht voor het schrijven een plan
van aanpak voor het initiatiefvoorstel. Op basis daarvan kan immers het best geprioriteerd
worden

e.
Uit de "Verkenning mogelijkheden verduurzaming bloembollenteelt in Fryslán" blijkt dat het

gladiolen samen. De verdeling van het areaal onder bollenteelt over de Friese gemeenten
was in 2019 als volgt:

areaal groeide tot 2000 met 573 hectare lelies. Daarna is de groei gestagneerd. In 2019
werd door de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) nog maar 270 hectare lelies gekeurd. In
2020 was het totaal areaal in Fryslán gezakt naar 571 hectare (CBS) tulpen, lelies en
gladiolen samen. De verdeling van het areaal onder bollenteelt over de Friese gemeenten

nnd
VVdb II I LU I dlb vuigl.

Bloembollen in Fryslán,2019 CBS maIBloembollen in Fryslán,2019 CBS
Gemeentenaam Hectare

bloembollen
De Fryske Marren 183,4
Harlingen 16,6
Heerenveen 117,5
Noardeast-Fryslán 11,4
Ooststellingwerf 3,4
Opsterland 6,8
SCidwest-Fryslán 43,3
Waadhoeke 48,3
Weststellingwerf 181,7
Totaal 612,4

Verder verwijzen we u graag naar de beantwoording van vraag b./c.

Vraag 4:
Bollenteelt draagt niet bij aan de voedselvoorziening. Bent u bereid voor bollenteelt strengere
beleidsregels op te stellen om het gebruik van pesticiden terug te dringen?

Antwoord vraag 4:
Dit is een bestuurlijke overweging die nog niet aan de orde is geweest in het college. Ook is
het op dit moment nog niet duidelijk of het juridisch mogelijk is. Onderzoek naar de
mogelijkheden hiertoe zal deel uitmaken van het plan van aanpak voor het initiatiefvoorstel.

Vraag 5:
Door verschillende organisaties en bewoners wordt aangedrongen op het invoeren van
(bredere) spuitvrije zones. Deelt u onze mening dat (bredere) spuitvrije zones een bijdrage
leveren aan de gezondheid van en het voorkomen van onrust hij bewoners. Zo nee, waarom
niet?
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Antwoord vraag 5:
Onderzoek hiernaar zal deel uitmaken van het plan van aanpak voor het initiatiefvoorstel. De
spuitvrijen zones waaraan wordt gedacht zullen, om omwonenden te beschermen, naar alle
waarschijnlijkheid een stuk breder moeten zijn dan de zones waarover in het kader van het
7e Nitraatactieprogramma en de KRW wordt gediscussieerd. Zo is er in gemeente De Fryske
Marren sprake van een voorontwerp bestemmingsregeling waarin een minimale afstand van
50 meter tot woonverblijven en andere gebouwen waar mensen langdurig verblijven is
opgenomen.

Vraag 6:
Welke (planologische) maatregelen zijn er mogelijk om (bredere) spuitvrije zones in te
voeren en hoe kan de handhaving plaatsvinden?

Antwoord vraag 6:
Dit is een van de vragen die we meenemen in de uitwerking van het plan van aanpak naar
aanleiding van het initiatiefvoorstel. Dit is breder dan alleen spuitvrije zones: welke juridische
instrumenten heeft de provincie om het gebruik van pesticiden incl.
gewasbeschermingsmiddelen op punten te beperken?

Vraag 7:
In het door Provinciale Staten aangenomen initiatiefvoorstel 'Naar een gezonde
leefomgeving' is opgenomen dat binnen de bestaande overlegorganen gesprekken moet
plaatvinden over het verder terugdringen van het gebruik van pesticiden. Wat is de stand van
zaken hierbij en kunt u PS hierover rapporteren?

Antwoord vraag 7:
In de brief die we parallel aan uw Staten verzenden informeren wij u uitgebreider over het
voorgestelde vervolgtraject.

Hoogachtend,

Gedeputee e Staten van Fryslán,

er

R.E. aotliu-s‘- Rierriársma,MBA MCM, secretaris
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