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Loket Kleine
Toepassingen
is dé vraagbaak
Interview met Henk Boesveld1 door Chris van der
Hulst2
Plantenziektenkundige Dienst
2
HDtt Communicatie advies

gezocht naar mogelijke oplossingen. Hierbij hebben
we onderzocht of andere EU-landen met dezelfde
problemen kampen en welke oplossingen zij zien.”
Begin oktober van dit jaar heeft Henk suggesties
voor oplossingen rondgestuurd aan onder andere
de sectorvertegenwoordigers en Nefyto. Deze
belangenorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie heeft vervolgens het document
weer aan haar leden doorgespeeld. “Nu is het aan
die producenten en de sector om onze voorzet in te
koppen”, aldus Boesveld.

Kennis in huis

Drie medewerkers van de PD bemensen het Loket
Kleine Toepassingen. Het is geen fysiek loket met
een balie, maar een telefonische en digitale vraagbaak. Ook organiseert het loket bijeenkomsten en
geeft het adviezen. Onder meer aan vertegenwoordigers van de diverse land- en tuinbouwsectoren,
telersverenigingen, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de overheid. In het proces
van probleem tot oplossing heeft het loket een
advies- en signaalfunctie. Omdat er bijvoorbeeld
verschillende manieren zijn om een gewasbeschermingsmiddel toegelaten te krijgen, adviseert het
loket welke weg het slimst is. Het loket kan daarbij
onder andere doorverwijzen naar het Fonds Kleine
Toepassingen (zie verderop in deze uitgave). In zijn
adviezen zoekt het loket zo veel mogelijk naar structurele oplossingen voor de problematiek bij kleine
toepassingen, aldus Henk Boesveld. “Oplossingen
die passen binnen de geïntegreerde gewasbescherming hebben daarbij de volle aandacht, evenals alle
mogelijke nieuwe en bestaande oplossingen vanuit
het buitenland. Het laatste jaar kloppen ook steeds
meer fabrikanten met middelen van natuurlijke
oorsprong bij ons loket aan.”
Henk Boesveld geeft een voorbeeld van de signaalfunctie die het loket heeft. “We zagen in de afgelopen jaren een toename van verschillende bodeminsecten die voor problemen zorgden in diverse
teelten. Als loket hebben we samen met de verschillende teeltsectoren geïnventariseerd om welke
insecten en gewassen het gaat. Ook hebben we
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Is er een knelpunt in een kleine toepassing? “Het
Loket Kleine Toepassingen is de smeerolie in het
proces van het ontstaan van een gewasbeschermingsprobleem tot en met de uiteindelijke oplossing: toelating van een gewasbeschermingsmiddel”, stelt Henk Boesveld, een van de medewerkers
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) die
voor het loket werken. Wat doet het loket dan zoal?
Voor wie is het loket bedoeld? En met welke oplossingen is het dit jaar gekomen?

De signaalfunctie werkt twee kanten op: van overheid naar telersorganisaties en gewasbeschermingsmiddelenindustrie en omgekeerd. Henk Boesveld
geeft als voorbeeld: “Gaat er iets veranderen in de
nationale of Europese wetgeving, dan informeren
we telersorganisaties en industrie. Ook bieden we
hulp bij de eventuele consequenties van die veranderde regelgeving. En omgekeerd informeren we
LNV bij toenemende problemen met kleine toepassingen in de praktijk of in het toelatingstraject, om
tot een oplossing te komen voor de kleine toepassing.” Het loket heeft dan ook veel kennis in huis.
“En we maken uiteraard gebruik van de kennis van
anderen, bijvoorbeeld collega-PD’ers die (inter)
nationaal samenwerken op het gebied van kleine
toepassingen, EPPO, onderzoeksinstellingen, Ctgb,
vertegenwoordigers van de diverse land- en tuinbouwsectoren en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.”
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Hebt u vragen over kleine toepassingen, dan adviseren Henk Boesveld en zijn collega’s van het Loket
Kleine Toepassingen u graag. Zij zijn bereikbaar via
loketkleinetoepassingen@minlnv.nl en (0317) 49 68
69.

De drie medewerkers van het Loket: links: Henk
Boesveld; midden: Martine van IJzendoorn; en rechts:
Diaz Kroeze.
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