Het verbod is ingevoerd om er voor te
zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en grondwater komen. Het voorkomt ook dat hoge
kosten moeten worden gemaakt voor
het bereiden van schoon en betrouwbaar drinkwater. Een goede zaak natuurlijk, maar de hoveniers en groenvoorzieners blijven wel met vragen zitten.

Vraag en antwoord
VHG heeft voor haar leden een
document met veelgestelde
vragen en antwoorden op de
website geplaatst. Klik bij
‘Ondernemershelpdesk’ op
‘MVO & Milieubeleid’ en dan
op ‘Gewasbeschermingsbeleid’.

Alleen voor vakmensen

Geen bestrijdingsmiddelen
meer op verhardingen
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Het verbod geldt voor wie beroepsmatig
bestrijdingsmiddelen toepast en daarvoor een Bewijs van Vakbekwaamheid
(spuitlicentie) heeft. Daarbij maakt het
niet uit of hij of zij in de openbare ruimte
werkt, in particuliere tuinen of op terreinen van instellingen. Het verbod geldt
voor alle typen verhardingen. Dus tegels
en klinkers, maar ook alle ongebonden
verhardingen als grind en gravel. Mensen uit het vak mogen, behalve in hun
eigen tuin, ook niet werken met nietprofessionele middelen. De regelgeving
maakt geen onderscheid in het soort
tuin of verharding. Het verbod geldt dus
ook voor bijvoorbeeld daktuinen, grintdaken en verhardingen van een ondergrondse parkeergarage. Meerjarenbestekken en -contracten mag u niet meer
op de afgesproken wijze uitvoeren. U
moet ze in overleg met de opdrachtgever omzetten naar een niet-chemische
aanpak. De eventuele financiële gevolgen moet u in goed overleg regelen. Op
de website van VHG staat een voorbeeldbrief met bijlage die u kunt downloaden.

en materieel. Over kosten gesproken:
als de datum van de aanbesteding ligt
vóór het bekend worden van de nieuwe
wetgeving, dan komen de eventuele
extra kosten voor de naleving van de
gewijzigde wetgeving in principe voor
rekening van de opdrachtgever.
Nu al is zeker dat het verbod in november 2017 wordt uitgebreid tot een algeheel verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op alle verharde
en niet-verharde ondergronden, dus ook
op open grond.

organisaties, waaronder
Branchevereniging VHG, hebben in
zogenoemde Green Deals afgesproken
dat ze willen komen tot een afbouw van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Samen investeren ze in de innovatie van
alternatieve methoden, technieken en
middelen. In 2017 wordt bekeken of de
effecten zodanig zijn dat kan worden
gekomen tot een definitieve stap naar
maximale verduurzaming in 2020.

Duurzaam onkruidbeheer
In uitzonderingssituaties mag u glyfosaat inzetten. Daarbij moet u de richtlijnen van de DOB-methode volgen. DOB
staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op
verhardingen. Doel van deze methode is
een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Onkruidbestrijding volgens de
DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Kiest u voor chemische
onkruidbestrijding volgens de DOBmethode, dan gelden regels die de
afspoeling van herbiciden naar het
oppervlaktewater moeten tegengaan.
Die regels gaan over de maximale dosering, een spuitverbod als regen wordt
verwacht en een spuitverbod nabij
oppervlaktewater. Kijk op www.dob-verhardingen.nl.

Uitzonderingen
Als chemische (onkruid)bestrijding de
enige mogelijkheid is, zoals op bepaalde industrieterreinen, blijft het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Ook kan de gezondheid van
mens en dier of de kwaliteit van het
milieu in het geding zijn. Er gelden ook
uitzonderingen voor bepaalde planten,
de bestrijding van plagen zoals de
eikenprocessierups. Op de lijst van uitzonderingen staan de Amerikaanse
vogelkers, de Japanse duizendknoop en
de Reuzenberenklauw. Toch bestaan er
voor de bestrijding van deze planten
ook niet-chemische mogelijkheden.

Investeringen noodzakelijk

Green Deals

Het verbod heeft ongetwijfeld gevolgen
voor uw onkruidbeheer en de kosten
daarvan. Zo vraagt de nieuwe regelgeving om investeringen in vakmanschap

Sport- en recreatieterreinen vallen
vooralsnog ook onder de
uitzonderingen. Het ministerie van
Infrastructuur & Milieu en de betrokken

Standpunt VHG
VHG heeft lang gepleit voor
duidelijkheid voor de
groensector. Die is er nu.
Onwenselijk is dat er wel een
verbod voor professionele
gebruikers is, maar niet voor de
particulier. Egbert Roozen,
directeur VHG, pleitte in Tuin en
Landschap voor een verbod dat
ook voor particulieren geldt.
“Het is moeilijk uit te leggen aan
een professional, die alle
benodigde opleidingen en
voorzorgsmaatregelen heeft
genomen, dat hij onder
bepaalde voorwaarden geen
gewasbeschermingsmiddelen
mag toepassen en een
ondeskundige particulier wel.
Ook voor particulieren zijn
inmiddels diverse alternatieve
methoden en middelen op de
markt.”
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