Peter Smits:

‘Overheid is bang voor
piepende burger’
Peter Smits gaat met pensioen en neemt na
vijf jaar afscheid van de KAVB. Als Coördinator
Effectief Middelenpakket zag hij in die vijf
jaar veel veranderen: minder middelen, meer
meningen en afnemend begrip bij de overheid.
Tegelijkertijd slaagde hij er wel in om zo’n veertig
middelen beschikbaar te krijgen voor de sector.
“De toekomst van de onkruid- en luisbestrijding
is zorgelijk”, aldus Smits.
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oeken en vinden, het zou zomaar het levensmotto
kunnen zijn van Peter Smits, tot 31 december 2021
bij de KAVB in dienst als Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP). Na zijn studie Biologie aan de
Universiteit van Leiden kreeg hij de kans om als promovendus aan de slag te gaan met een nieuwe techniek om de Floridamot te bestrijden: niet met de gangbare middelen, maar
met een virus. Het kon en het werd de basis voor een succesvolle aanpak. Daarna volgden vele jaren bij het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), waar hij aan de
wieg stond van andere alternatieve bestrijdingsmethodes, zoals het inzetten van aaltjes om insecten te bestrijden. Na een
aantal jaren actief te zijn geweest in de landschapsontwikkelingen bij enkele provincies, kwam in 2016 de KAVB in beeld
met de functie van CEMP. “Dat vond ik een leuke vacature,
want ik wilde graag iets doen in de groene wereld, waarbij
het menselijk handelen moet passen in de maatschappij.
Daarnaast ken ik via mijn schoonfamilie de bollensector al
langer: mijn vrouw is een kleindochter van Fons Belle, een
van de oprichters van Keukenhof.”

KLEINE TEELTEN
Een van de hoofdtaken van Smits was producten van gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren een aanvraag in
te dienen voor een kleine toelating van een middel dat al in
grotere teelten was toegelaten. “Zo’n KUG-aanvraag kan met
gewassen die een oppervlakte hebben tot 5.000 ha. Door goed
overleg met de andere CEMP’s kon de sector vaak meeliften.
Zo is het gelukt om in die vijf jaar zo’n veertig middelen toegelaten te krijgen voor een of meer bol- en knolgewassen.” De
in oppervlakte grootste gewassen tulp en lelie kunnen echter
niet profiteren van deze regeling. “Ze zijn beide te klein voor
het tafellaken en te groot voor het servet. Voor een fabrikant
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zijn tulp en lelie echt te klein om er een aparte aanvraag voor
in te dienen, maar voor de KUG-regeling zijn ze te groot.” Afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen,
die op initiatief van de KAVB tot stand is gekomen, om die
5.000 ha-grens los te laten.
Wel kon hij sectorbreed vrijstellingen regelen voor bijvoorbeeld
ECA-water en asulam. “Dat is gelukt omdat we telkens konden
aantonen dat de teelt zonder deze producten in gevaar komt,
omdat er nog geen goed alternatief voorhanden is.”
Dat er middelen voor de sector beschikbaar komen, is niet
vanzelfsprekend, maakt Smits duidelijk. Alleen al de toelating
is een langdurig traject dat de producent veel tijd en geld
kost. “Voordat een stof op de Europese lijst staat, is er al drie
tot vijf jaar voorbij. Daarna volgen nog twee tot drie jaar voordat per zone een beoordeling volgt. Al met al kan er zo maar
zeven jaar zitten tussen het moment van aanvragen en de
introductie. Wil je dan nog iets terugverdienen, dan begin je
als producent niet met kleine teelten zoals de bloembollen.”

FEIT EN EMOTIE
Wat Smits de afgelopen jaren sterk heeft zien veranderen, is
de invloed van de mening van burgers. “De CEMP’s worden
door het ministerie van LNV om inhoudelijk advies gevraagd
als het gaat om de gewasbescherming in de Nederlandse
land- en tuinbouw. LNV werkte samen met de NVWA en
het Ctgb aan een uitvoeringsprogramma voor 2030. Ook
Wij hebben daar veel tijd in gestoken, maar met ons werk is
niets gedaan. Dat is zwaar frustrerend. Wat ik nu zie, is dat
de wil om zaken op te lossen, er gewoon niet is. Er is weinig
deskundigheid en het ontbreekt aan inlevingsvermogen over
wat er in de agrarische sector speelt. Daar komt nog bij dat
men banger is voor piepende burgers dan voor boze boeren.”
Hij benadrukt dat dit niet alleen in Nederland speelt, maar
ook op Europees niveau. “Stoffen als mancozeb en chloorprofam zijn verboden op grond van de publieke opinie en
niet alleen op basis van wetenschappelijke feiten. Nederland
heeft overigens maar heel weinig invloed in zo’n discussie,
hoor. Het stemrecht van Nederland is 3,4%. Overigens zie ik
dat ook het ministerie van LNV in zulke gevallen niet bereid
is om zijn nek uit te steken. Dat is in vijf jaar echt veran-

Opvolging geregeld
Peter Smits neemt op 31 december 2021 afscheid van de KAVB. Zijn
opvolger is Gerard Top. Hij is op 1 december gestart als de nieuwe
Coördinator Effectief Middelenpakket voor de bloembollensector.
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derd. De overheid is starder geworden en de maatschappij
kritischer.”

TOEKOMST LASTIG
De toekomst van de bloembollensector is voor Smits niet
zonder zorgen, als hij kijkt naar de hoeveelheid beschikbare
middelen. “Sinds 2000 heeft de EU elke tien jaar alle toegelaten middelen herbeoordeeld. Bij elke ronde is ongeveer de
helft van de middelen verdwenen. Op dit moment zitten we
weer in een nieuwe ronde, en verwacht ik dat er opnieuw
een deel wegvalt. Dat geldt met name de luisbestrijders,
omdat het effect op bijen steeds zwaarder meetelt. Voor de
onkruidbestrijding waren al niet veel middelen meer over,
dus ook daar zitten zorgen voor met name de bestrijding na
opkomst.”
Tegelijkertijd ziet hij wel hoopvolle ontwikkelingen. De
afgelopen jaren was Smits betrokken bij een aantal publiek-private samenwerkingen (PPS’en), zoals De Groene
Tulp en Onkruidbestrijding, maar ook een internationaal
project om knolcyperus te bestrijden en de ontwikkeling van
de milieu-indicator als vervanger van de milieumeetlat. Ook
maakte hij deel uit van expertmeetings over aaltjes, onkruid
en virus, die hebben geresulteerd in drie nieuwe PPS’en.
“Deze variatie maakt mijn werk zo leuk. Naast het delen van
technische kennis van middelen mocht ik ook in de keuken
kijken bij onderzoek en bedrijfsleven en daarmee richting
geven aan de toekomst. Ik denk dat er ook in 2030 nog volop
bloembollen worden geteeld. Wat ik ondernemers wel zou
adviseren, is om de grote hoeveelheid vakkennis die ondernemers hebben, ook met elkaar te delen. Op die manier kom
je sneller vooruit. Dat is echt nodig om 2030 op een goede
manier te bereiken. De pilots die zijn gestart met praktijkbedrijven kunnen daarbij zeker helpen.”

‘Deel de vakkennis met
elkaar, dan kom je
sneller vooruit’
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