AID heeft meer aandacht
voor Openbaar Groen
‘Foutief gebruik gewasbeschermingsmiddelen kan schadelijk zijn’
In Nederland zijn de laatste tijd een aantal greenkeepers en golfbanen beboet vanwege het foutieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deelde deze boetes uit.
Met Toon Driessen van de AID een interview over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor greenkeepers en de werkzaamheden
van de inspectiedienst.
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De AID is de inspectiedienst van het ministerie
van LNV. De dienst wil dat zoveel mogelijk mensen en ondernemers de regels op het gebied van
landbouw, natuur en voedselveiligheid naleven.
De AID zet daarvoor controle, opsporing en communicatie in. “Wij controleren of de primaire
sector zich aan de wetten en regels van het
ministerie houdt”, vertelt Toon Driessen (51), die
al 31 jaar bij de AID werkt. Hij is regelingsdeskundige. 85 procent van zijn tijd houdt hij zich
bezig met gewasbeschermingsmiddelen. “In het
kort komt het erop neer dat ik het beleid van
LNV vertaal naar werkinstructies waarmee onze
controleurs het veld in gaan.” Werken bij de AID
bevalt Driessen uitstekend. “Als medewerker
houd je je bezig met volksgezondheid en het
milieu. “Belangrijk is dat mensen met een gerust
hart bijvoorbeeld Nederlandse aardappelen kunnen eten. Dat ze niet bang hoeven zijn dat er

schadelijke gewasbeschermingsmiddelen op hun
voedsel zit, middelen die volgens de wetgeving
niet mogen worden gebruikt. De AID houdt er
door middel van controles toezicht op dat gewasbeschermingsmiddelen op een veilige en verantwoorde manier worden toegepast en dat vind ik
een erg interessante materie.”
In Nederland groeit het aantal golfbanen, waar
ook veel met gewasbeschermingsmiddelen wordt
gewerkt. De golfbanen vallen bij de AID onder de
doelgroep Openbaar Groen. Grote kans dus dat
AID-controleurs hier ook langskomen voor controle. “Voor de doelgroep Openbaar Groen is het
aantal uren in 2008 uitgebreid tot 2000, omdat
er het afgelopen jaar meer stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
zijn aangetroffen. Om dit te beteugelen, vinden
er dit jaar dus meer controles op openbare terreinen plaats. Speerpunt van de controleurs is

overigens het controleren van het bespuiten op
verhardingen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen
Omdat golfbanen onderdeel uitmaken van de
‘doelgroep’ Openbaar Groen kan ik niet onmiddellijk zien welke controles zijn toe te schrijven
aan golfbanen. Over het aantal, dat uitgedeeld
zijn doen wij liever geen mededelingen”, aldus
de Limburger.
Het belangrijkste advies dat de regelingsdeskundige greenkeepers wil geven is, dat zij zich aan
de regels en wetten voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten houden. “Dus
gebruik gewasbeschermingsmiddelen volgens
de voorschriften en alleen voor het doeleinde
waarvoor het mag worden gebruikt. Bovendien
mogen greenkeepers alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die in Nederland zijn toegestaan. Uit ervaring weet ik dat er op een aantal
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golfterreinen in Nederland Engelse greenkeepers
werken. Dat kan direct een valkuil zijn, want zij
nemen soms gewasbeschermingsmiddelen uit
Engeland mee. Dat kan een probleem zijn!”
In Nederland houdt het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) zich bezig met de toelating van deze
middelen. In ons land staan duizenden gewasbeschermingsmiddelen in de digitale database
die te vinden is op de website van het Ctgb. Het
adres is: www.ctgb.nl “Ik adviseer greenkeepers
om de database regelmatig te bezoeken. Per
gewasbeschermingsmiddel (op naam te vinden)
staat voor uitsluitend welk doel, in welke dosering, wanneer en met welke spuittechniek het
middel gebruikt mag worden. Belangrijk om
te weten voor greenkeepers is dat ook op de
verpakking van een gewasbeschermingsmiddel altijd expliciet vermeld staat waarvoor het
middel gebruikt mag worden.” Gebruikt een
greenkeeper een gewasbeschermingsmiddel niet
volgens de regels dan handelt hij in strijd met
de voorschriften en kan hij bij controle van een

controleur van de AID een boete tegemoet zien”,
zegt Driessen.
Nieuwe wet
Op 17 oktober vorig jaar is de nieuwe wet
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden in
werking getreden. De nieuwe wet maakt onderscheid tussen professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en
niet-professionele gebruikers. Een andere categorie in de nieuwe wet zijn middelen die niet
geschikt zijn voor professioneel gebruik. In de
wet staat verder dat degene die het feitelijke
gewasbeschermingswerk uitvoert, een geldig
bewijs van vakbekwaamheid moet hebben.
Daarnaast kunnen professionele gebruikers nu
ook in een aantal gevallen toelating van een middel aanvragen bij het Ctgb. Zo zijn er meer zaken
veranderd. Alle informatie is te vinden op:
www.minlnv.nl.
Voor greenkeepers heeft de ‘nieuwe’ wet op het
gebied van gewasbeschermingsmiddelen geen
opmerkelijke gevolgen volgens de Limburger.

“Wel is het zo dat indien voor een aantasting
door schimmels of ziekten op golfterreinen in
Nederland géén gewasbeschermingsmiddel is
toegelaten, maar wel een middel met dit doel
ergens in Europa, het eenvoudiger is om als
belanghebbenden in Nederland dit middel in
Nederland toegelaten te krijgen. Het CTGB kan
hier nader over informeren.”
Noodzakelijk kwaad
Volgens de regelingsdeskundige is het gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen een
noodzakelijk kwaad. ‘Op dit moment kan je
moeilijk zonder. Bijvoorbeeld onkruid wieden op
een gazon of green met de hand is te kostbaar.
En daar komt nog eens bij dat niet voor alle kwalen er een natuurlijke oplossing te vinden is.”
Driessen: “De AID, de VROM-inspectie, de VWA,
het waterschap en de Arbeidsinspectie controleren of mensen die met gewasbeschermingsmiddelen werken over een Bewijs van bekwaamheid
beschikken en of zij zich aan de regels houden.
Bij overtredingen volgt een bestuurlijke boete.
Mensen die vaker de wet overtreden worden
zwaarder gestraft. Ook kan het Openbaar
Ministerie overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kan het Bewijs van vakbekwaamheid worden ingetrokken. Dat heeft als
consequentie dat leveranciers deze mensen geen
gewasbeschermingsmiddelen meer mogen verkopen. Dat mag namelijk alleen aan gebruikers die
beschikken over een Bewijs van bekwaamheid.”

"Niet voor alle kwalen
is een natuurlijke oplossing
te vinden"

Toon Driessen
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Spuitlicentie
Een spuitlicentie is verplicht voor iedereen die
beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen
werkt. De officiële naam van een spuitlicentie
is Bewijs van vakbekwaamheid. Greenkeepers
krijgen pas een spuitlicentie wanneer officieel
getoetst is en er dus een bewijs is dat iemand
zichzelf de nodige kennis en vaardigheden heeft
eigen gemaakt om met gewasbeschermingsmiddelen te werken. Een Bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig en de licentie moet na
die periode verlengd worden. Het Bureau
Erkenningen, een werkorganisatie van de AOC
Raad, geeft de spuitlicenties uit.

Greenkeepers krijgen pas
een spuitlicentie wanneer dit
officieël getoetst is.
De AID communiceert steeds meer met haar
doelgroepen via bijvoorbeeld vakbladen of belangenorganisaties. De medewerker van de AID:
“Door voorlichting probeert de dienst op een
andere manier dan controles om de naleving van
wetten en regels te verhogen. Datzelfde geldt
voor de doelgroep Openbaar Groen, maar niet
specifiek naar greenkeepers.”

Ctgb
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is
een zelfstandig bestuursorgaan dat gevestigd
is in Wageningen en dat beslissingen neemt op
basis van beleid van de volgende vijf departementen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en Verkeer en
Waterstaat (VenW) Het beleid voor gewasbescherming is tot 2010 vastgelegd in de nota

‘Duurzame Gewasbescherming’. Het Ctgb
legt verantwoording af aan de bewindslieden
die beleidsverantwoordelijk zijn en zij hebben
tevens een Commissie van toezicht ingesteld.
Het Ctgb oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op basis
van de Europese geharmoniseerde wetgeving.
Voor middelen afgeleid van ‘nieuwe stoffen’ is
dit regime operationeel. Voor middelen afgeleid
van ‘bestaande stoffen’ is een herbeoordelingsprogramma opgesteld. Hierdoor is er sprake van
een overgangssituatie en die duurt voor

de gewasbeschermingsmiddelen tot 2008 en
voor biociden tot 2010. Als nationale beoordelingsautoriteit neemt het Ctgb deel aan de
EU-beoordeling van stoffen. Dit jaar bezint het
College zich op een nieuwe vijf jarenstrategie.
Belangrijkste uitgangspunt hiervoor is de
wettelijke taak van het Ctgb met daaraan
gekoppeld de activiteiten die nodig zijn om die
taak uit te kunnen voeren. Daarnaast is volgens
het College ook de positie en taak in het
nationale en internationale maatschappelijke
krachtenveld belangrijk.

Ervaringen van greenkeepers met de AID
De uit Schotland afkomstige Alan Salmond
werkt al zes jaar als greenkeeper in Nederland.
Voor het eerste jaar is hij nu werkzaam voor

komen dat er middelen in het milieu terechtkomen die schadelijk zijn.”

de Noord-Nederlandse Golf &Country club in
Glimmen en dat is een Gronings villadorp op
tien kilometer afstand van de stad Groningen.
“Ik heb als greenkeeper nog nooit met de
AID te maken gehad. Ik ken de regels die
in Nederland gelden met betrekking tot het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Zelf beschik ik niet over een Bewijs van vakbekwaamheid, maar we werken hier ook met
zes greenkeepers en een van mijn collega’s
beschikt over Spuitlicentie 1 en 2.” Ook is het
bij Salmond bekend dat in oktober jl. de nieuwe
wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
in werking is getreden. “Ik vind het belangrijk
om er van op de hoogte te zijn welke gewasbeschermingsmiddelen wel en welke niet in
Nederland gebruikt mogen worden, om te voor-

“In de twaalf jaar dat ik als greenkeeper werk,
heb ik dat ik weet, de controleurs van de AID
één keer gezien. Het kan zijn dat de AID vaker
is geweest, want ik werk natuurlijk niet altijd.
Maar daar heb ik van collega’s en andere
mensen niks over gehoord”, zegt de 36-jarige
Rien Hardeman en hij sinds vier jaar Head
Greenkeeper op Golfbaan Lage Vuursche in
Den Dolder (Utrecht) “Ik vind dat de AID goed
werk verricht, want greenkeepers moeten zich
ook aan de milieueisen houden als het gaat om
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Onlangs ben ik overigens op cursus geweest,
om mijn Bewijs van Bekwaamheid op te frissen voor de komende jaren.” Bij Golfbaan
Lage Vuursche zijn in totaal acht greenkeepers
werkzaam en die beschikken allemaal over een

Bewijs van Vakbekwaamheid. Hardeman is op
de hoogte van de nieuwe wet.

Rien Hardeman
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