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onderwerp  Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe  

 

In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV is de doelstelling 

opgenomen om te komen tot weerbare planten en teeltsystemen waarbij geen of nagenoeg geen 

synthetische chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. In 2019 is onder leiding van 

provincie Drenthe het bestuurlijk overleg gestart om te komen tot verduurzaming van de bollenteelt. 

Dit heeft geleid tot het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (DBD). Het ministerie van LNV 

ondersteunt het Programma DBD financieel in het kader van het Uitvoeringsprogramma behorende bij 

de Toekomstvisie gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn voor WDODelta geen kosten verbonden aan 

het Programma DBD, wij dragen vanuit onze rol als waterbeheerder bij middels kennis(delen) en 

advisering. Op 28 april 2021 bent u over het Programma DBD via iBabs geïnformeerd (onder 

overzichten/Actuele informatie aan AB). Vereniging Meten = Weten heeft dit onderwerp enkele keren 

bij u onder de aandacht gebracht, zie de ingekomen stukken bij de AB vergaderingen van  

8 september en 17 november 2020. 

 

Het Programma DBD bestaat uit de volgende 3 onderdelen (sporen): 

1. Kennisontwikkeling die leidt tot een fundamentele verbetering in de verduurzaming van de 

bollenteelt; 

2. Bevorderen van de dialoog tussen telers en omwonenden; 

3. Toelating en gebruik van een gewasbeschermingsmiddelenpakket met een lagere 

milieubelasting dan de huidige toegestane middelen bij de teelt van lelies (volgens de CLM 

milieumeetlat). 

 

De bij het Programma DBD betrokken (project)partners zijn: HLB research and consultancy in 

agriculture, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Agrifirm, CAV 

Agrotheek, WPA Robertus, Alb. Groot, deelnemende telers, gemeente Westerveld, provincie Drenthe 

en het waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

Wij hebben op 22 februari 2022 besloten om een samenwerkingsovereenkomst met de bij het 

Programma DBD betrokken projectpartners te sluiten. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de 

inhoudelijke en procedurele afspraken vastgelegd over de wijze van samenwerking ter uitvoering van 

het Programma DBD en de inzet van de voor de uitvoering beschikbare financiële middelen. De 

deelnemende overheden hebben binnen het Programma DBD een toezichthoudende, adviserende 

en/of richtinggevende rol. De overige partners hebben een uitvoerende rol bij de opzet en uitvoering 
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van de concrete deelprojecten van het Programma DBD. Wij stellen als waterschap geen subsidie 

beschikbaar voor de uitvoering van het Programma DBD maar dragen bij middels kennis(delen) en 

advisering. Daarnaast wordt gekeken naar combinatiemogelijkheden voor wat betreft het stimuleren 

van maatregelen door de agrarische sector in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Na 

ondertekening van alle projectpartners treedt de overeenkomst in werking en eindigt per 8 maart 2024 

met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met een periode van één jaar. 

 

DB-lid Pereboom is namens WDODelta bestuurlijk afgevaardigde in de Stuurgroep van het 

Programma DBD. De Stuurgroep stuurt op de uitvoering van het Programma DBD en wordt 

voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie Drenthe.  

 

De projectgroep communicatie van het Programma DBD organiseert en faciliteert alle communicatie 

met betrekking tot het programma DBD en brengt onder andere een nieuwsbrief uit met betrekking tot 

de inzet en voortgang van de sporen 1 en 3 van het Programma DBD. In het tweede kwartaal van 

2022 wordt de eerste nieuwsbrief verwacht. Hierover wordt u ook geïnformeerd. 

 

In de Provinciale Statenvergadering van 7 juli 2021 heeft de commissaris van de Koning in Drenthe de 

toezegging gedaan de dialoog en verbinding tussen de betrokken partijen in het kader van het 

Programma DBD te stimuleren. De gesprekken van de commissaris van de Koning zijn gestart 

vooruitlopend op en richtinggevend aan de invulling van spoor 2 (bevorderen dialoog) van het 

Programma DBD. In de Statenvergadering van 15 december 2021 heeft de commissaris haar 

rapportage aan Provinciale Staten van Drenthe gestuurd met de vervolgstappen die zij voornemens is 

te gaan zetten. Gedeputeerde Staten van Drenthe rapporteert, namens de commissaris van de 

Koning, van tijd tot tijd over haar bevinden. Hierover wordt u ook geïnformeerd. 

 

 

Het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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