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VERBOD OP CHEMIE
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Zo goed als zeker
Vanaf 1 maart mag onkruid op verhardingen niet meer met chemie worden aangepakt.
Wat zijn de onduidelijkheden en hoe zit het met uitzonderingen?
Tot verhardingen behoort alle oppervlak dat is
geprepareerd ten behoeve van de begaanbaarheid, dus ook schelpen- en gravelpaden.

D

at het doek valt voor het gebruik
van glyfosaat op verhardringen is
wel duidelijk. De staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu wil
dat het verbod per 1 maart in werking
treedt. En ook een meerderheid in de Tweede
Kamer heeft daar al mee ingestemd. Het
besluit is echter nog niet in de Staatscourant
gepubliceerd en dus is het nog niet officieel.
Maar als het gebeurt, dan verandert er meer
op chemiegebied. Het verbod geldt dan ook
voor ‘alle oppervlak dat is geprepareerd om
het beter begaanbaar te maken’. En dat betekent bijvoorbeeld dat het onkruid op schelpenpaden ook niet meer mag worden dood-

Verbod op gebruik
In Nederland kennen we het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat
besluit regelt de uitvoering van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Zo’n besluit is de praktische invulling van de
wet en is doorgaans een Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB). Zo’n besluit wordt door
een overheidsorgaan, in dit geval het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, genomen
en geldt voor iedereen.
Het bestaande Besluit gewasbescherming en

biociden moet gewijzigd worden om gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de
landbouw te verbieden. De middelen worden
dus niet verboden. Middelen die door het
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CtgB) zijn toegelaten, mogen in de landbouw nog steeds
worden gebruikt.
Het ontwerpbesluit voorziet wel in een verbod
op het gebruik op recreatie- en sportterreinen.
Maar dit verbod geldt niet direct. Met de
zogeheten green deals moeten de betreffende
branches het gebruik op den duur reduceren
tot nul – en als dat niet mogelijk is tot bijna
nul. Sportveldbeheerders hebben tot 2020 de
tijd.

In juni 2015 publiceerde toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Wilma Mansveld, het ontwerpbesluit waarin
zij beschrijft hoe het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden aangepast moet
worden. Mansvelds opvolger, Sharon Dijksma, beloofde de Tweede Kamer het ontwerpbesluit uiterlijk 1 december 2015 naar de
Raad van State te sturen. Eventuele wensen
van de Tweede Kamer zouden dan nog verwerkt kunnen worden in het ontwerpbesluit.
Maar tot dusver is het ontwerpbesluit niet
gewijzigd.
Dijksma heeft laten weten dat zij de inwerkingtreding op 1 maart 2016 nog steeds haalbaar
acht. Het ontwerpbesluit is momenteel in
behandeling bij de Raad van State. Hij beoordeelt de juridische houdbaarheid ervan en
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Ook op sport- en recreatieterreinen heeft
het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zijn langste tijd gehad. Met
‘green deals’ verplichten de sectoren
zich tot geleidelijke reductie.

gespoten. Het doel is duidelijk: geen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Stand van zaken

18

De verharding niet, het perk wel.
Particulieren mogen gewasbeschermingsmiddelen alleen naast het terras
gebruiken.

daarmee de correctheid en of het correspondeert met de politieke kaders en het Nederlands recht. Hier en daar zijn twijfels gerezen
over de juridische houdbaarheid van het
ontwerpbesluit. Maar omdat het verbod op
chemie buiten de landbouw al zo lang onderwerp van gesprek is, is het de verwachting
dat de meeste hobbels wel genomen zijn.

beeld aan luchthavens, waar geen begroeiing
getolereerd kan worden of aan chemiebedrijven waarbij gebruik van onkruidbranders
een te groot veiligheidsrisico vormt. Hoe de
overheid deze uitzonderingen gaat reguleren
en onder toezicht gaat houden, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat deze terreinen
het keurmerk Barometer Duurzaam Terreinbeheer Zilver of Goud moeten hebben.

Amerikaanse vogelkers

Verbod geldt
ook voor
particulieren
Wanneer de Raad van State zijn advies uitbrengt, is onduidelijk. Mocht het advies
negatief zijn dan moet het ministerie het
ontwerpbesluit terugtrekken of herzien.
Het verbod geldt ook voor particulieren.
Maar zij mogen naast het terras – dus in de
perkjes – nog wel glyfosaat gebruiken. Dit
omdat een algeheel verbod op particulier
gebruik juridisch niet houdbaar lijkt.
Behalve de recreatie- en sportterreinen en
onverharde terreinen van particulieren zijn
er nog enkele uitzonderingen. Denk bijvoor-

Ook bij lastige struiken kan er sprake zijn
van uitzonderingen. Denk aan de bestrijding
van Amerikaanse vogelkers. Het ontwerpbesluit spreekt bovendien nog altijd van
laagrisicomiddelen. Daarvoor geldt ook geen
verbod, maar het ontwerpbesluit verwijst
naar verordening (EG) 1107/2009. Daarin
staan de eisen waaraan laagrisicomiddelen
moeten voldoen.
Zoals inmiddels bekend, benoemt het CtgB
geen middelen als laagrisicomiddelen zolang
er op Europees niveau geen overeenstemming
is over nadere invulling van het begrip. Je
mag ze wel gebruiken, maar ze bestaan niet.
Komen er in de toekomst gewasbeschermingsmiddelen die voldoen aan de nog op te stellen
specificaties, dan is terugkeer van de spuit
dus niet uitgesloten.

Tuin en Park Techniek februari 2016

19

