Veiligheid

AID op bezoek, en dan?
Zoals tijdens het NGF-symposium van afgelopen maart door de AID werd medegedeeld,
worden er dit jaar minimaal tien golfbanen bezocht. Wat moet je hiervan verwachten?
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voor het feitelijke gebruik van gewas
beschermingsmiddelen, dient u te
beschikken over een geldig bewijs
van vakbekwaamheid.
Wat wordt streng afgestraft en waarvoor
krijg je een waarschuwing?
“De AID zal niet altijd direct een boete
opleggen. Als middelen recentelijk uit de
markt zijn gehaald, zult u de middelen
volgens de geldende regels moeten
afvoeren en ontvangt u hiervoor alleen
een waarschuwing. Heeft u echter
middelen die geen toelating hebben gehad
(zoals buitenlandse middelen), dan kunt u
een boete verwachten.”
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Wat moet ik zeker op orde hebben?
“Iedere Nederlander dient de wet te
kennen. Zo ook die voor gewasbeschermingsmiddelen. Zorg er dus voor dat u op
de hoogte bent en blijft wat wel en niet is
toegestaan op de golfbaan. Denk daarbij

Toon Driesen

Administratieformulier gewasbescherming
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Moet ik de AID overal toegang verschaffen?
“Als de AID-er op bezoek komt, zal hij
zich te allen tijde moeten legitimeren.
Pas dan bent u verplicht de AID toegang
te verschaffen tot de gevraagde locaties.”

Locatie

Mag de AID onverwacht op bezoek komen?
“Ja, de AID hoeft geen afspraak te maken.
Wel kan het zijn dat als zij op bezoek
komen en het door werkomstandigheden
niet gelegen komt, zij direct een afspraak
kunnen maken om op zeer korte termijn
alsnog het bezoek af te leggen.”

niet alleen aan middelen tegen grasziekte
maar ook aan middelen die ingezet
worden tegen onkruid of ongedierte. Voor
dit laatste geldt niet alleen het buiten
terrein, maar ook bijvoorbeeld de horeca.
Zorg er dus voor dat de middelen die
u gebruikt, niet vervallen zijn of de
opverbruiktermijn niet verstreken is.
De website www.ctgb.nl geeft een actuele
stand van zaken voor gewasbeschermingsmiddelen.
Niet alleen de ‘gifkast’ moet op orde zijn,
ook de registratie wat waar is gebruikt en
door wie het toegediend is. Kijk ook eens
naar het gebruik van de veld- en rugspuit.
Zijn de juiste doppen gemonteerd voor
het juiste werk? Weet u bijvoorbeeld wat
bij u op de baan de geldende norm is voor
een spuitvrije zone? Hoe zit het met het
lozingsbesluit, mag ik meststoffen tot aan
de slootrand strooien of moet ik er een
aantal meters vanaf blijven? Ook dit zijn
zaken die u paraat dient te hebben.”
Het gewasbeschermingsplan is in het
oktobernummer 2008 van Groen&Golf
toegelicht. Een voorbeeld van een
administratieformulier staat onderaan
deze pagina en is via de NGA-website
(www.ngagolf.nl, nieuws) te downloaden.
Voor zowel het op voorraad hebben als
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e Algemene Inspectiedienst (AID) is
een onderdeel van het ministerie
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het hoofdkantoor van
de organisatie staat in Den Haag, de drie
regiokantoren zijn gevestigd in De Meern,
Zwolle en Eindhoven. Vanuit deze
vestigingen gaan de controleurs op pad.
Maar wat kun je van een bezoek van de
AID verwachten? Groen&Golf regelde
alvast een afspraak met de AID’ers Toon
Driesen en Corné van Beers om duidelijkheid te krijgen over het werk van de AID
en wat het voor golfbanen inhoudt als ze
op bezoek komen.
De AID controleert op de naleving van
de wetten. Niet alleen de naleving van
de Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden en de meststoffenwetgeving,
maar ook die van de boswet en vogel- en
jachtwet. Een ding is helder: als u alles op
orde heeft, is er geen vuiltje aan de lucht.



