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‘Van stippen op de horizon
krijg ik de kriebels’
Maritza van Assen is het boegbeeld van
Nefyto, de belangenbehartiger van twaalf
gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten
die actief zijn in Nederland. Nu dit jaar
drie dingen samenvallen – haar 25 jaar
directeurschap, het 50-jarig bestaan van
Nefyto in juni én essentiële veranderingen
die de belangenbehartiger in september
bekendmaakt – vindt ze het een passend
moment te vertrekken.

Maritza van Assen
DIRECTEUR BIJ NEFYTO
Maritza van Assen (61) werd geboren in Den Haag, is getogen in Wassenaar met
uitzicht op de bollenvelden en studeerde Nederlands recht in Leiden. Na haar
afstuderen kwam zij in 1985 in dienst bij het Haagse adviesbureau Brabers, waar
zij gespecialiseerde kennis en ervaring kreeg op de terreinen landbouw, milieu,
gezondheid, chemie en voeding. Vanaf haar eerste werkdag werd ze betrokken
bij het werkveld gewasbescherming. In 1996 werd Van Assen directeur van
Nefyto. Ze vertegenwoordigde de industrie in tal van bestuurlijke commissies,
werkgroepen en overlegsituaties met overheden en stakeholders. Ze vertegenwoordigde Nefyto ook in de Europese koepelorganisatie CropLife Europe. Per
1 juni draagt Van Assen haar functie over aan Brabers-collega Jan Verschoor,
die samen met Jo Ottenheim, Kyra Broeders en Anne Marie Varenkamp het
Nefyto-team bij Brabers vormt.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Welke kwestie met veel impact, blijft u in positieve én in negatieve zin bij?
“De discussie over bijensterfte door neonicotinoïden heeft een
grote impact gehad in negatieve zin. Het kwam net nadat we
een jarenlange Europese herbeoordeling van alle stoffen achter
de rug hadden. Alle stoffen die niet aan de nieuwste criteria
voldeden, waren van de markt verdwenen of de toelatinghouder wilde die stof niet meer verdedigen. Het was een ‘hè, hè, we
zijn er’- moment.” De discussie concentreerde zich op de neonicotinoïden, moderne insecticiden die eerder goed verwelkomd
waren vanwege de lage toxiciteit voor de mens zowel door
residu als via blootstelling. Deze discussie over het effect op bijen zagen we niet aankomen. Die is door alle landen en NGO’s
opgepikt en vervolgens kwamen er heftige politieke reacties.
Nu zitten we in de fase: wat is een goede manier om die effecten op bijen te beoordelen, hoe is onderzoek hierop uitvoerbaar
en welke impact accepteer je. De discussie is inmiddels verder
verbreed naar het effect op de biodiversiteit.
Positief is zonder twijfel de Europese harmonisatie van de
beoordeling van de toelating van middelen. In 1991 werd de
richtlijn vastgesteld en in 2011 de verordening. Het was erg
complex. Lidstaten moesten hun eigen systeem opgeven en
gaan samenwerken. Dat gaat nog steeds niet vlekkeloos, maar
er is wel meer bereikt dan ooit werd gedacht.”

Heb je de rol van Nefyto zien veranderen?
“In het begin waren de ministeries en het Ctgb onze gesprekspartners. Toen de overheid in de jaren ‘90 meer delegeerde

naar het maatschappelijk veld, werd onze kring groter. Er
kwamen samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de
Vewin over drinkwater, de sector over kleine toepassingen,
de keten over residu en vakbonden over veilig toepassen.
Door social media en internet is die kring nog verder vergroot
naar individuen, zoals burgers en politici. Door de Europese
harmonisatieslag zijn we intensiever gaan samenwerken met
zusterorganisaties in alle 27 EU-landen. Onze leden zijn dan
wel wereldconcerns, maar de lidstaten hebben nog steeds wat
te zeggen over de toepassing in een land. Je wilt dat Europese
regels zo goed mogelijk worden vertaald en kunnen worden
toegepast door de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarom is
een Nederlandse Nefyto nodig.”

In hoeverre speelt het lobbywerk van Nefyto zich af in een
‘onzichtbare wereld’ en is er iets in stilte bereikt?
“Er is geen onzichtbare wereld. Als Nefyto richten we ons
op stakeholderrelaties, communicatie, media en duurzaamheid. We overleggen veel en zijn aanspreekpunt. Gaat het om
voornemens in Europa of Nederland over wet- en regelgeving,
dan zijn er vaak publieke internetconsultaties. Daar leveren
we onze input en brengen onze standpunten naar voren. Dat
is allemaal volstrekt transparant. Er valt achter de schermen
niks te fiksen. Dat is onmogelijk door de extra transparantie
in besluitvormingsprocessen en de Wet openbaarheid van
bestuur. Iedereen handelt naar eer en geweten. Daarnaast
wordt de toepassing van wetgeving soms door NGO’s getoetst
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Voorafgaand aan debatten hebben we met sommige partijen
contact, maar andere willen niets van ons weten. Daar heb
ik me altijd aan gestoord: je bewust afsluiten van informatie.
Dat zie je in Nederlandse politiek meer dan bij Nederlandse
Europarlementariërs. Veel NGO’s staan open voor gesprek,
maar bijvoorbeeld Greenpeace niet. Ik vind het gek als je bij
voorbaat niet nieuwsgierig bent naar wat Nefyto vindt, waar
we mee bezig zijn en waar we kansen zien. Alleen als er uitwisseling is, kun je verder komen. De loopgraven in gaan en
elkaar bijvoorbeeld via de rechter treffen is negatieve energie
die niets bijdraagt aan duurzaamheid.”

Waarvan krijgt u de kriebels en waar wringt volgens u de
schoen het meest?
“‘Stippen op de horizon’ en de werkwijze die hiermee gepaard
gaat. Dat zie je bij het Europese beleidsdoel Farm to Fork. Er
wordt een beleidsdoel gesteld, namelijk 50 procent minder
gebruik en risico van gewasbeschermingsmiddelen. Als ‘stip op
de horizon’ is dat aardig om naar toe te werken, maar in het
vervolgproces wordt het een keihard beleidsdoel waarvan iedereen zich afvraagt: ‘maar hoe dan?’ Europees gezien vindt iedereen het een goede ambitie, maar ieder land vindt vervolgens
dat het niet voor hen geldt, want ze hebben al zo veel gedaan.
Wat me het meest stoort, is dat er niet wordt gekeken hoe
realistisch iets is en ook wat de consequenties ervan zijn, zoals
de impact op de voedselproductie. Het bedrijfsleven is gewend
een doel te stellen dat realistisch is, zoals in een businessplan.
Ik hoor ‘de stip op de horizon’ te vaak, van ministers, commissies, bestuursorganen. Ze willen er ambitie en daadkracht mee
uitstralen, maar het werkt in de praktijk slecht.”

De bollensector is een kleine markt. Kan de sector nog op
Nefyto-leden rekenen?
“Sinds de toelating in de EU geharmoniseerd is en wordt beoordeeld in zones, hebben de specifieke gewassen het in een
land moeilijker gekregen. In Nederland geldt dat voor de sierteelt met daarin de bollenteelt, want de bollenteelt is uniek
in Europa. Het gaat om een klein areaal en dus heel beperkte
afzet voor onze leden. Omdat een klein, specifiek gewas vaak
ook nog aparte toepassingstechnieken vergt, nemen leden
daarmee vaak ook een risico in een toelatingsbeoordeling.
Onder onze leden zijn er denk ik zo’n drie die actiever zijn in
de bollensector en er toch nog markt in zien. Zij zoeken de
balans tussen de investering in kennis in deze sector en een
productenpakket dat die investering rechtvaardigt.”

Het Fonds Kleine Toepassingen is goed voor de bollensector. Waarom geeft Nefyto daar geen geld meer voor?
“Het fonds bestaat 22 jaar. Er zijn vier rondes geweest.
Steeds werd voor een aantal jaren afspraken gemaakt over
wie het fonds financiert. De eerste deden we mee maar
kreeg toen al niet de unanieme steun van leden. Ronde twee
en drie hebben we niet aan mee betaald, de vierde weer wel,
maar niet van harte. De vijfde ronde financieren we niet in
cash. Want de land- en tuinbouw doet een beroep op het
fonds als de individuele toelatinghouder zelf niet bereid is
de investering te doen omdat het economisch niet uitkan
gezien areaal en de verwachte afzet. In dat licht is het erg
onlogisch de gewasbeschermingsmiddelenindustrie via een
collectieve route mee te laten financieren. Maar ook zonder
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‘Er wordt niet gekeken hoe
realistisch iets is en wat de
consequenties zijn’

collectieve bijdrage in het fonds dragen leden bij aan het
beschikbaar komen van kleine toepassingen. Ze helpen
door informatie beschikbaar te stellen, puur om de sector
te helpen alles voor de toelatingsaanvraag rond te krijgen.
Nefyto zit ook al jaren in het bestuur van het fonds en we
zijn penningmeester.”

Nefyto heeft een heroriëntatie uitgevoerd. Wat verandert er?
“Veel is aan mijn opvolger om dat te zeggen. In juni bestaan
we vijftig jaar. Het feestje hopen we in september live te
vieren. Dan wordt meer bekend. Wel kan ik zeggen dat Nefyto er twee grote aandachtsgebieden bij neemt: we gaan de
belangenbehartiging van groene middelen actiever doen en
ons ermee manifesteren, en we willen zaken gaan digitaliseren, zoals het etiket.”

Na 35 jaar vertrekt u per 1 juni bij Nefyto en Brabers. Hoe
kijkt u erop terug en wat gaat u nu doen?
“Het was altijd een uitdaging en leuk werk. Het juridische
en de wet- en regelgeving enerzijds, het technische aspect
voor de kweker en de discussie met de maatschappij anderzijds vind ik heel interessant. Daarnaast heb ik veel gevoel
bij de land- en tuinbouw. Ik bewonder het ondernemerschap
en de passie van telers. Het besef dat gewasbescherming een
essentieel onderdeel is om oogstzekerheid en kwaliteit te
kunnen realiseren, motiveerde enorm. Ik kon me daar nog
meer bij voorstellen omdat ik ben getrouwd met een akkerbouwer in Espel. Hij verhuurt ook land voor bloembollen.
Na mijn vertrek neem ik drie maanden rust. Dingen doen
die altijd op de achtergrond zijn geraakt. Ik zie wat er op mij
af komt of wat er in mijzelf opkomt.”
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