Voorgestelde wijzigingen Mansveld
• Particulier verbod per 2015.
• Verbod verharding per november 2015.
• Sport- en recreatieterreinen en overig groen per 2017;
mits haalbaar en betaalbaar.
• Onderzoek naar behoud van biologische en ecologische
middelen.
• Inzetten op innovatie.
• Lijst met uitzonderingen voor die plekken die technisch niet
chemievrij te onderhouden zijn.

Voor hoveniers is de overgang
makkelijker als ecologische middelen
zijn toegestaan. Voor het zover is, is
handwerk soms nodig.

Bron: Brief 3 september 2013 ‘Uitvoering toezegging en Nota-overleg 1 juli 2013
gewasbescherming buiten de landbouw’

Biologische en ecologisch
verantwoorde middelen

Nieuwe voorstellen gebruik
gewasbeschermingsmiddelen
Het dossier Gewasbeschermingsbeleid is er één waarop Branchevereniging VHG al langere tijd
een actieve lobby voert in politiek Den Haag. VHG pleit daarbij onder andere voor redelijke
overgangstermijnen, geen extra lasten voor ondernemers, innovatie en een gelijk speelveld.
Het ziet ernaar uit dat deze standpunten grotendeels worden gehonoreerd. In dit artikel leest u
de laatste stand van zaken.
Door Annemieke Bos

Het verbod voor het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen geldt voor zowel chemische
als biologische middelen. “Helaas maakt
de wet nog geen onderscheid tussen
beide typen middelen”, stelt Van Vliet.
Juist toen in 2011 duidelijk werd dat
glyfosaat verboden zou worden, zijn er
nieuwe milieuvriendelijke alternatieven
op de markt gekomen. Die zouden dus
met een totaalverbod weer verdwijnen.
Gelukkig heeft de staatssecretaris aangekondigd een onderzoek te laten doen
naar de wijze waarop biologische en
ecologisch verantwoorde middelen
behouden kunnen blijven. Daar zijn we
blij mee. Voor hoveniers is de overgang
makkelijker als ecologische middelen
zijn toegestaan. In de gemiddelde achtertuin kun je nu eenmaal minder goed
met een borstelmachine uit de voeten
dan in de openbare ruimte.”

Sport- en recreatieterreinen
Begin september heeft staatssecretaris
Mansveld van Infrastructuur en Milieu de
Tweede Kamer een aantal nieuwe voorstellen gedaan voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen. Eerdere
plannen, die zijn weergegeven in de
Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’,
bleek de Tweede Kamer niet ambitieus
genoeg te vinden. Met deze nieuwe
plannen komt de staatssecretaris de
Tweede Kamer tegemoet. Deze moet
nog wel over de voorstellen stemmen.

Onkruidbestrijding op verharding
Het meest in het oog springende voor-
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stel van de staatssecretaris is een nieuwe
ingangsdatum voor het verbod op het
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op verharding. Dit wordt
november 2015 (lees: spuitseizoen
2016). Tegelijkertijd zal er ook een verbod gelden voor particulier gebruik. Met
dit laatste nieuws is VHG blij: “We hebben in onze lobby steeds benadrukt dat
er geen oneerlijke concurrentie moet
ontstaan met particulier gebruik”, aldus
Linda van Vliet, beleidsadviseur Economische zaken en Milieu van Branche
vereniging VHG. “En dus hebben we
gepleit voor het gelijk trekken van het

verbod voor professionals en particulieren.” De ingangsdatum van 2015 komt
wel wat snel. “Oorspronkelijk was een
verbod per 2018 opgenomen in de plannen. Dat vond de Tweede Kamer niet
snel genoeg. VHG heeft zich steeds
hard gemaakt voor een ruime overgangstermijn van 4 à 5 jaar, in verband
met gedane investeringen. De vraag is
of de groene ondernemers deze voldoende kunnen afschrijven voor eind
2015.”

Voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen
wil de staatssecretaris per 2017 een
verbod, mits dit haalbaar en betaalbaar
is. “Dat is een ambitieus plan”, reageert
Van Vliet. “Er is nog weinig ervaring met
chemievrij beheer van dergelijke terreinen.
Op dit moment zijn er bijvoorbeeld ongeveer vijf gemeenten die de sportterreinen
chemievrij beheren. We hebben in de
lobby aangegeven dat innovatie nodig
is. Die kan komen van de producenten
van de middelen, de graszaadleveranciers, bemesters, machinefabrikanten,
maar ook van de VHG-leden. De staats-

secretaris heeft dit erkend en stelt voor
om meer alternatieven te ontwikkelen.
Zij wil een innovatieagenda opstellen
met betrokken partijen om stappen te
kunnen zetten. Dit initiatief juicht VHG
van harte toe. Samen met Branche
vereniging Sport en Cultuurtechniek
(BSNC), Cumela en Recron willen we
een bijdrage leveren aan zo’n innovatieagenda. Maar daarvoor is wel eerst
onderzoek nodig naar alternatieve
technieken, ervaringen, voorkomende
onkruiden en plagen.”

Openbaar groen
Het groen in de openbare ruimte moet
volgens het voorstel van de staats
secretaris ook per 2017 chemievrij worden
beheerd. “Op dit punt is onze reactie hetzelfde als waar het de sport- en recreatieterreinen betreft”, aldus Van Vliet. “Het is
belangrijk om goed in kaart te brengen
wat er wordt gebruikt en waar alternatieven toe te passen zijn. Het bestrijden
van de eikenprocessierups bijvoorbeeld,
kan met biologische middelen, mits
deze toegestaan blijven. Het gebeurt
ook door middel van branden en zuigen.
De vraag is of de overgang op korte termijn te maken is. Als we stappen zetten,
laten we dat dan zorgvuldig doen, is
onze insteek. En daarbij ook de kosten
in het oog houden.”

Uitzonderingen
VHG heeft in haar lobby ook aandacht
gevraagd voor het maken van uitzonderingen op het verbod. Er zijn namelijk
terreinen die momenteel niet zonder
gewasbeschermingsmiddelen onkruidvrij gehouden kunnen worden. “Dan

moet je denken aan terreinen waar
brand- of ontploffingsgevaar kan dreigen wanneer je daar gaat branden of
borstelen. Bij benzinestations bijvoorbeeld, of bij chemische bedrijven. Het is
een goede zaak dat de staatssecretaris
een lijst wil samenstellen voor deze
gebieden. VHG onderhoudt daarover
contact met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

Preventie
Met al deze plannen ligt het accent
momenteel vooral op onkruidbestrijding.
De preventie – dus het voorkomen dat
onkruid kan groeien – krijgt nu minder
aandacht. Ook op dit terrein kunnen de
VHG-leden hun vakmanschap tonen,
vindt VHG-voorzitter Rien van der Spek.
“Er zijn ook andere manieren om
onkruid te beperken, namelijk door bij
de aanleg van verhardingen daar al
rekening mee te houden. Daar ligt echt
een kans voor de sector.”

Gesprekken met Kamerfracties
Het wachten is nu op het moment dat
het voorstel van de staatssecretaris
wordt behandeld en de Tweede Kamer
erover stemt. Dat was kort voordat deze
editie van VHG Magazine werd gedrukt,
nog niet bekend. VHG blijft ondertussen
actief met lobbyactiviteiten. “We onderhouden onder andere contacten met de
Kamerfracties van D66, CDA en VVD. In
de gesprekken – waarbij ook Rien van
de Spek en Jan Pouwelse betrokken
zijn – vertellen we wat vanuit de praktijk
wel en niet haalbaar is en brengen we
onze standpunten naar voren. Dat vindt
gehoor, zo hebben we gemerkt.”
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