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Geachte Voorzitter en leden van het Algemeen bestuur, 

 

Op uw agenda troffen wij bij de ingekomen stukken een brief over het project Schoon erf, Schone 

sloot waarin U gemeld wordt dat dit project zeer succesvol is. 

Daarnaast is er in de rapportages over de waterkwaliteit een opmerkelijke witte plek c.q. niet 

onderzocht gebied in zuidwest Drenthe. Dit bevreemd ons. In dit gebied komt veel bollenteelt voor 

die zoals u zonder meer zult weten gepaard gaat met een intensief gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. In het recente verleden (tot 2015) is hier door het waterschap 

onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het watersysteem. Wij waren zeer verbaasd dat dit nu niet 

meer gebeurt. Bij navraag bleek dit inherent aan de nieuwe systematiek waarbij in vaste gebieden 

teelten werden gevolgd. Dit lijkt ons voor deze teelt heel fout. Deze teelt is door zijn aard een 

reizende teelt die slechts een of enkele jaren op een plek kan worden uitgevoerd mede door zijn ook 

voor het water zeer belastende karakter. Dit blijkt duidelijk uit uw metingen voor 2015. 

Het lijkt ons het verzaken van uw taak als waterschap als niet meer gemeten wordt. Juist deze teelt 

moet vanwege zijn impact op milieu, bodem en water goed gemonitord worden en kritisch begeleid 

door inspecties hetgeen te weinig gebeurd. 

 

Bij verder nagaan hoe dit gebeurd stuiten we op kaarten met aanbevelingen/ waarschuwingen van 

het CLM waarbij een puntensysteem gebruikt wordt om de schadelijkheid voor bodem, water, 

degene die spuit en enige groepen insecten wordt aangegeven per gewas en per middel. 

Hierbij werd uitgegaan van een drift van 1 %. Gezien het recent uitgevoerde OBO onderzoek lijkt 

ons dit een zeer grote onderschatting van van dit fenomeen. Onder optimale omstandigheden: 

– in het OBO werd uitsluitend gespoten bij weinig wind 

– de spuiter was altijd op de hoogte dat gemeten werd dus hield hij/zij zich keurig aan alle 

spuitvoorschriften. 

En toch werd hierbij een verspreiding van de middelen gemeten tot meer dan 500 meter van het 

veld en niet alleen diezelfde dag maar tot een week nadien waren verhoogde concentraties te meten. 

Dit geldt dus ook voor uw watergangen. 

 

Aangezien kenners inschatten dat in 80 % van de gevallen de hand gelicht wordt met de 

voorschriften (zoals spuiten bij te veel wind, te hard rijden en teveel druk) is de praktijksituatie nog 

veel ernstiger. 

 

Daarnaast wordt bij het CLM advies totaal geen rekening gehouden met omwonenden. Dit lijkt ons 

gezien het voorzorg beginsel dat in alle wet en regelgeving is opgenomen ook in de regelgeving 

over gewasbeschermingsmiddelen een grote omissie. 

 

Natuurlijk is uw taak in de eerste plaats gerelateerd aan de zorg voor schoon oppervlakte water 

maar dit vraagt meer dan het helpen verminderen van de vervuiling  van sloten vanuit erven van 

bollenboeren. Gezien het rapport leveren deze erven erg grote overscheidingen van normen op. En 

zijn dus zeker de moeite van dit onderzoek waard. Maar naast hulp zouden toch ook goede controle 

en zo nodig sancties op hun plaats zijn. Mij is uit het rapport niet duidelijk in hoeverre de de bodem 



is afgedekt zodat middelen niet via de bodem toch het grondwater en daarna ook het oppervlakte 

water kunnen bereiken. Worden hier metingen naar gedaan? 

Deze ondernemers krijgen jaarlijks 10.000den euro Europese subsidie (o.a. voor milieumaatregelen) 

en de bollenteelt is uitermate winstgevend. Het lijkt dan ook logisch van deze ondernemers meer 

dan enige verantwoordelijkheid te vragen voor hun omgeving. 

 

Het lijkt ons nuttig dat meer geld besteed wordt aan het controleren en bestrijden van uitwassen van 

deze teelt. Daarnaast zou u bij de regering kunnen aandringen op het beperken van het gebruik van 

deze middelen in het kader van het streven van de regering om in 2030 deze middelen totaal te 

verbieden. bv. Een maximaal gebruik van 10 kilo werkzame stof dit jaar en daarna elk jaar een 

vermindering van1 kilo zou zorgen voor het behalen van het gestelde doel. Dit zal ook de 

waterkwaliteit zeer veel goed doen. Het lijkt mij toch ongewenst dat op elk gebied eerst urgenda-

achtige rechtzaken gevoerd moeten worden. 

Ik dank U voor U aandacht en wens U verstandige toekomstgerichte beraadslagingen. 

 

Namens de vereniging Meten=Weten 

Ir. Guido Nijland, Tolweg 8, 7991TC Geeuwenbrug 

06 14287568  mail guido.nijland@ad-eco.nl 
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