ondernemen met

cumela

GEWASBESCHERMING

Gewasbescherming buiten
landbouw verdwijnt
Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen blijft regelmatig onderwerp van de (politieke) discussie. Of het nu gaat om
gewasbescherming buiten de landbouw, de effecten voor bijen of omwonenden of grondontsmetting, de rode draad is dat
gewasbescherming - terecht of niet terecht - onder het vergrootglas ligt van burgers en belangengroepen en dus ook van de
politiek. De stand van zaken.
De afgelopen maanden hebben de Tweede kamer en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld overeenstemming bereikt over het invoeren van een verbod op het gebruik
van gewasbescherming buiten de landbouw. Samenvattend zijn

deze beschreven in de tabel. De komende maanden zullen in afstemming met het bedrijfsleven de uitzonderingen nader worden vastgesteld. Ook zullen de Green Deals nader moeten worden ingevuld. CUMELA Nederland is via de sectie Grondverzet en
cultuurtechniek betrokken bij de gesprekken over de invulling
van de Green Deal voor sportvelden en golfterreinen.

Wettelijk regelen
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de verboden nu
wettelijk aan het regelen door voorstellen voor wetteksten te
schrijven. Het ziet ernaar uit dat het ministerie niet de toelating
van de middelen zal intrekken, maar wel het gebruik gaat verbieden. De verboden worden naar verwachting opgenomen in
het Activiteitenbesluit. De bedoeling is dat de regelgeving voor
het eind van dit jaar richting de Tweede Kamer wordt verzonden.
Daarna volgt een inspraakronde en behandeling in de Kamer,
zodat de wetteksten in juli 2015 in werking kunnen treden. De
staatssecretaris heeft bij behandeling in de Kamer al laten
weten dat dit een erg ambitieus tijdtraject is.
CUMELA Nederland constateert dat de markt momenteel afwachtend is met het doen van nieuwe investeringen. Dat is
begrijpelijk gezien de bedragen die daarmee zijn gemoeid
en het eerder geschetste tijdtraject. CUMELA Nederland zal
de komende maanden nadrukkelijk de voortgang van het
wetgevingstraject volgen en haar leden daarover informeren.

Status laag-risicomiddelen
Onduidelijk is nog steeds wat de status is van een aantal professioneel gebruikte middelen (op basis van zuren) op verhardingen na ingang van het verbod, eind volgend jaar. Het
is in elk geval niet zo dat deze automatisch onder de laagrisicomiddelen komen te vallen. Momenteel wordt bekeken
of het risico voor de waterkwaliteit als ‘laag’ moet worden
beschouwd. Tevens is het nog de vraag of deze middelen bij
gebruik op verhardingen onderdeel zullen vormen van de
Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen.
TEKST: Maurice Steinbusch
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Soort toepassing

Omschrijving overeenstemming

Onkruidbestrijding
op verhardingen, professionals

Verbod per 1-11-2015, Uitzondering voor terreinen met bijzonder veiligheidsrisico (chemiecomplexen, defensieterreinen,
vliegvelden). Tevens heeft de Kamer een motie aangenomen dat de uitzonderingen beperkt blijven tot die toepassingen
die genoemd zijn in criteria Goud en Zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur

Onkruidbestrijding
op verhardingen, particulieren

Verbod per 1-11-2015

Gewasbescherming overige
terreinen, professionals

Verbod per 1-11-2017, uitzondering voor siertuinen (o.a. rozenperken) en plagen (o.a. eikenprocessierups, Aziatische boktor),
Amerikaanse vogelkers)

Overige toepassingen
particulieren

Terugdringen gebruik door middel van voorlichting en aanpassen verpakkingen

Toepassingen op sportvelden en
golfterreinen (professioneel)

Nog af te sluiten Green Deal tussen bedrijfsleven en overheid om chemievrij beheer in te voeren (met beperkte
uitzonderingen)

Toepassingen bij
Nog af te sluiten Green Deal tussen bedrijfsleven en overheid
recreatiebedrijven (professioneel)

Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen
Afgelopen zomer heeft een aantal organisaties (Nefyto, LTO, Natuur & Milieu,
Ctgb, Bionext en Artemis) een Green Deal met de overheid (ministerie van Economische zaken) afgesloten. Inzet is om de komende jaren zoveel mogelijke
groene gewasbeschermingsmiddelen op de markt te laten komen door de
toelating te versnellen. Tevens neemt Nederland het initiatief om de opgedane
ervaringen te delen met andere Europese landen. Binnen de Green Deal wor-

den met groene gewasbeschermingsmiddelen bedoeld middelen van natuurlijke oorsprong, zoals (extracten van) planten, micro-organismen of bepaalde
mineralen en nagemaakte middelen (identiek aan de natuurlijke stof). Deze
Green Deal sluit aan bij de al langere ontwikkeling dat er in de industrie een accentverschuiving is van chemische middelen naar combinaties van chemische
en biologische middelen.
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