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Green Deal, en nou weer
lekker doorspuiten?
Sector neemt zijn verantwoordelijkheid en zet in op verdere
vermindering chemie
De afgelopen maanden is er druk gelobbyd om de angel uit het voorstel van staatssecretaris Mansveld te halen, dat uitging van een compleet verbod op gewasbescherming op sportterreinen. Kunnen we de komende jaren de veldspuit blijven gebruiken en blijft het business
as usual? Volgens Pleun Lok, die als voorzitter van de BSNC in de Taskforce Gewasbescherming druk heeft mee gelobbyd, is dat een foute
gedachte.
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Wat is allemaal gebeurd?
De discussie is begonnen met de brief die staatssecretaris Mansveld in september 2013 stuurde,
waarin een verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportterreinen per 2017 werd
aangekondigd. BSNC heeft in oktober in een
ontbijtsessie met de leden gesproken over gewasbescherming. Er is een Taskforce ingesteld die de
stand van zaken heeft geordend (wat wordt er
wanneer gebruikt, wat zijn de innovaties en wat
is het effect?). BSNC heeft NOC*NSF, KNVB en
VSG geïnformeerd en betrokken.
Hoe stond de BSNC hier in?
Het uiteindelijke standpunt en advies van BSNC
luidde als volgt: een verbod per 2017 is cultuur- en sporttechnisch gezien onmogelijk en
zal in financieel opzicht tot grote consequenties
leiden. Alternatieven zijn ook tegen die tijd niet
voorhanden, de kwaliteit en beschikbaarheid van
de sportvelden zal hard achteruit gaan, waardoor
ook het sportbeleid wordt geraakt.

kers, eigenaren en professionals) samen met
de overheid werken aan wetenschappelijke
onderbouwing van vermindering van gebruik en
effect, methodiek van onderhoud, uitwisseling
van kennis, certificering etc. Ingenieursbureau
Tauw adviseerde –mede op advies van BSNC- de
staatssecretaris dat een verbod op sportterreinen
vrijwel niet haalbaar is; Ctgb verifieerde de lijst
van in Nederland goedgekeurde producten ook
aan EU-beleid en de landsadvocaat adviseerde
dat een verbod proportioneel moet zijn, dat wil
zeggen pas kan worden ingevoerd als andere
alternatieven zijn uitgeprobeerd.
Ter voorbereiding op behandeling heeft staatssecretaris Mansveld op basis van deze adviezen
een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij het
verbod voor een aantal toepassingen, waaronder
sportterreinen afwijst met daarbij het aanbod om
met de marktpartijen in overleg te willen treden
over de ontwikkeling van een Green Deal (kennisplatform, innovatie etc). Behandeling in de Kamer
van deze brief moet nog plaatsvinden.

Wat houdt die Green deal in?
Als alternatief voor een verbod werd een Green
Deal aangeboden, waarin marktpartijen (gebrui-

En nu weer business as usual?
BSNC heeft de contouren van een Green Deal
Sportvelden uitgewerkt in een rapport dat voor

overleg met NOC*NSF VSG en professionals
(BSNC) en mogelijk andere partners (milieuorganisaties en waterwinbedrijven) wordt ingebracht.
Dit overleg is inmiddels gepland. Het is afwachten hoe de Kamer reageert. Alle partijen richten
zich op de ontwikkeling van een Green Deal
Sportvelden waarin 2017 een belangrijk ijkmoment is en 2020 het doel om aantoonbaar vermindering te bewerkstelligen. Sommige partijen
blijven een verbod per 2020 nastreven.
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