Mansveld: Round-up blijft passé
Uitzondering voor chemie in sport en golf
In september 2013 kondigde staatssecretaris Wilma Mansveld in een brief aan dat zij de toepassing van gewasbescherming buiten de
agrarische sector in belangrijke mate wilde beperken.
Auteur: Santi Raats

Kort samengevat zou alle onkruidbestrijding op
verhardingen verboden worden per november
2015 en zou per november 2017 ook de toepassing van gewasbescherming in sport en golf tot
een einde behoren. Op 6 februari 2014 heeft de
staatssecretaris nu een nieuwe brief gepubliceerd,
die deze ambities in belangrijke mate afzwakt.
Het verbod op glyfosaat/ roundup in de openbare
ruimte blijft overeind, maar anders dan in de brief
van september 2013 worden nu de zogenaamde
laag risico middelen nadrukkelijk uitgesloten van
het verbod. In de praktijk zal het dan gaan om de
middelen Ultima van Ecostyle en het recent geïntroduceerde Cito Global van Biochem.
Een tweede belangrijke koerswijziging in de brief
is dat het verbod in sport en golf op het gebruik
van gewasbescherming onderuit gaat. Ook hier
blijft volgens Mansveld de ambitie overeind om te
verminderen in gebruik, maar er wordt in de brief
geen datum meer genoemd dat de gifkast
werkelijk op slot gaat. Ook voor particulieren blijven er mogelijkheden om gewasbescherming toe
te passen. Een andere categorie die wordt uitgesloten zijn campings. Hier is volgens Mansveld het
gebruik van gewasbescherming onvermijdelijk.
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Passages uit de brief van Staatssecretaris
Mansveld:

stoffen en basisstoffen. Daarom wil ik middelen
op basis van deze stoffen uit van de voorgestelde
verboden uitsluiten.’

(………) ‘Onderzoeksbureau Tauw concludeert
dat niet-chemische bestrijding van ziekten
en plagen buiten de landbouw redelijkerwijs
mogelijk is. Uitzondering vormt de bestrijding van
plagen die in de praktijk lastige situaties worden
genoemd, zoals de eikenprocessierups of de
Amerikaanse vogelkers. Daarnaast wordt een
uitzondering nodig geacht voor bestrijding op
recreatiebedrijven, sport- en golfterreinen en in
siertuinen, zoals een rosarium. Voor deze gebieden en situaties geldt dat innovatie naar niet-chemische technieken technisch niet voor november
2017 kan zijn gerealiseerd. De conclusies van dit
rapport zijn besproken in een bijeenkomst met
deskundigen en belangenorganisaties, die deze
hebben bevestigd.’

(………..) ‘Wat betreft de overige terreinen buiten de landbouw onderken ik dat op die
terreinen zich plagen voordoen, die alleen door
inzet van chemische bestrijding voldoende kunnen worden beheerst. Het gaat dan om plagen
zoals de eikenprocessierups, die schadelijk kan
zijn voor de menselijke gezondheid, of de
Amerikaanse vogelkers die ernstige schade kan
toebrengen aan het ecosysteem ter plaatse. Een
uitzondering voor dergelijke lastige situaties is
noodzakelijk. Daarnaast zijn er terreinen met een
specifieke functie, waar onkruid veel minder
wordt getolereerd dan op andere terreinen. Het
gaat dan om sport- en golfterreinen, en om siertuinen, zoals een rosarium.’

(…………) ‘In mijn brief van 3 juli 2013
(Kamerstuk 27858 nr. 211) heb ik aangegeven
dat ik de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met een relatief lage impact op mens en
milieu zie als een natuurlijk onderdeel van de ontwikkeling naar een duurzame gewasbescherming.
Dat geldt voor middelen op basis van laagrisico-
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