Rapportage project ‘Toetsen toepassing ontsmette percelen’ PT projectnr 14069
1.

Achtergrond
Binnen het convenant gewasbescherming zijn afspraken gemaakt over het verminderen
van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen binnen de sector bloembollen.
In de jaren tot 2010 is het gebruik van grondontsmetting in de regio Noord Oost
Nederland echter gestegen. Veel grond van bollentelers is en wordt gebruikt binnen een
vruchtwisselingsprogramma. Het vermoeden bestaat dat de grondontsmetting niet
toegepast is voor de bloembollenteelt, maar in het kader van een teelt binnen het
vruchtwisselingsprogramma. Dat zou betekenen dat het gebruik van ontsmettingsmiddel
niet toegerekend moet worden aan de bloembollenteelt, maar aan een andere teelt dan
bloembollen binnen het vruchtwisselingsprogramma.

2.

Doelstelling
Toetsen (op regioniveau) of de percelen in Noord Oost Nederland waarvoor vergunning
is verleend voor grondontsmetting worden gebruikt voor de teelt van bloembollen of dat
ontsmetting in vruchtwisselingsverband wordt ingezet.

3.

Uitvoering
In overleg tussen KAVB en de BKD is bepaald dat het onderzoek zich zal richten op de
provincie Drenthe. De concrete opdracht/vraag van de KAVB is ‘worden op de percelen
in Drenthe waarvoor een grondontsmettingsvergunning voor de teelt van bloembollen
ook daadwerkelijk bloembollen geteeld’.
Voor de uitvoering heeft de BKD de volgende stappen doorlopen;
1. Verkrijgen van nVWA van kopieën van ontsmettingsvergunningen 2009 en 2010 in
Drenthe voor bloembollenteelt. De BKD heeft 72 vergunningen ontvangen van de
nVWA. Gezien de uitwerking van de opdracht is het oppervlak behorend bij deze
vergunningen niet in kaart gebracht:
2. Er is onderscheid gemaakt naar datum afgifte vergunning:
a. Afgifte eerste kwartaal 2009: matchen aan teelt in 2009 en 2010
b. Afgifte in laatste 4 maanden 2009: matchen aan teelt in 2010
3. Koppelen van de percelen in Drenthe waarvoor ontsmettingsvergunningen is
afgegeven aan de registraties 2009 en 2010 in Basisregistratie Percelen (BRP);
4. De opdracht betrof het controleren/vaststellen of er op betreffende percelen
bloembollen werden geteeld. In 2010 heeft de controle plaatsgevonden door het
koppelen van BKD en nVWA data aan de verstrekte vergunningen in combinatie met
het fysiek vaststellen van bloembollenteelt door keurmeesters van de BKD. Voor wat
betreft 2009 is dit gedaan op basis van het koppelen van BKD en nVWA data aan de
verstrekte vergunningen waarbij de BKD data, bij de keurmeesters die betreffende
percelen hebben gekeurd, is geverifieerd.

4.

Resultaten
a. Afgifte eerste kwartaal 2009
i. 19 vergunningen
ii. Teelt in 2009:
1. 13 percelen met teelt lelie
2. 1 perceel met teelt gladiool
3. 5 percelen met geen gewas. Er was geen sprake van het gehele jaar
braak. Er zijn 2 percelen beteeld met maïs, 1 perceel met gerst en 2
percelen met bloembollen. Dit op basis van nVWA gegevens. De teelt van
bloembollen heeft volgens onze gegevens en bevindingen van
keurmeesters niet plaatsgevonden.
iii. Teelt in 2010 bij geen teelt bloembollen in 2009:
1. 4 percelen met teelt lelie
1

iv.

2. 1 perceel met teelt maïs.
Teelt in 2010 bij teelt bloembollen in 2009
1. 1 perceel met teelt gladiool
2. 2 percelen met teelt lelie
3. 2 percelen met teelt aardappel
4. Het is niet bekend niet bij de BKD en de nVWA wat er op de andere 9
percelen is geteeld. De door KAVB verstrekte opdracht betrof het
vaststellen of er bloembollen werden geteeld op de betreffende percelen.
Derhalve is er niet vastgelegd welke andere gewassen er op betreffende
percelen werd geteeld.

b. Afgifte vergunning laatste 4 maanden 2009
i.
53 vergunningen
ii.
Teelt in 2010:
1. 45 percelen met teelt lelie
2. 5 percelen met teelt gladiool
3. 1 perceel met teelt wortels
4. 2 percelen met teelt gerst
Geconcludeerd wordt dat in het eerste of tweede jaar na afgifte van een vergunning voor
grondontsmetting op de meeste van de betreffende percelen een bloembolgewas wordt
geteeld.
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