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Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Naar aanleiding van het bericht dat de Provincie Noord-Holland een verbod op het
gebruik van glyfosaat in pachtcontracten heeft opgenomen stellen wij u de volgende
vragen:1
1.

Heeft de provincie Zuid-Holland een dergelijke bepaling in de door haar uitgegeven
pachtcontracten?
Antwoord
In de pachtcontracten voor 2020 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waaronder
Glyfosaat voor gronden binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) en de door GS aangewezen Weidevogelgebieden alleen met schriftelijke
toestemming van de provincie mogelijk. Voor deze gronden is er op dit moment geen
aanvraag voor het gebruik van Glyfosaat ingediend. Het gebruik van
bestrijdingsmiddelen, waaronder Glyfosaat, is in de pachtcontracten 2020 buiten de
NNN en de weidevogelgebieden nog niet verboden.
In de subsidieregeling natuur en landschapsbeheer (SNL) is het gebruik chemische
bestrijdingsmiddelen sinds 2020 niet meer toegestaan.

2.

Zijn er aanwijzingen dat pachters van provinciegrond glyfosaat gebruiken,
respectievelijk kunt u uitsluiten dat pachters van provinciegrond glyfosaat gebruiken?
Antwoord

Het gebruik van Glyfosaat op de pachtgronden met grasland is te verwaarlozen
omdat Glyfosaat het gras aantast. In een enkel geval zal er, daar waar het niet
verboden is, pleksgewijze bestrijding van invasieve exoten of storingsoorten zoals
akkerdistel of ridderzuring aan de orde zijn. In akkerbouwgronden, ongeveer 400
ha van de 3500 ha gronden die door de provincie wordt verpacht is niet uit te
sluiten dat pachters Glyfosaat gebruiken of gebruikt hebben.
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3.

Bent u van zins om het voorbeeld van Noord-Holland te volgen en gebruik van
glyfosaat op provinciegrond te verbieden?
a. Zo ja, per wanneer kan dit zijn ingevoerd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De provincie Zuid-Holland zal in lijn met het besluit van de provincie Noord-Holland in
alle pachtcontracten 2021 een verbod opnemen voor het gebruik van Glyfosaat op
provinciale pachtgronden. Met ingang van 2021 is het gebruik van alle
gewasbeschermingsmiddelen op provinciale pachtgronden alleen mogelijk na toetsing
en schriftelijke toestemming van de beheerder.
Conform het besluit van de provincie Noord-Holland zal het gebruik van Glyfosaat en
andere gewasbeschermingsmiddelen alleen na beoordeling door de beheerder van de
provincie worden toegestaan als er geen alternatief is en gewasbescherming wel
noodzakelijk is.
De pachtcontracten 2021 met de nieuwe pachtvoorwaarden zullen na de zomer
gelijktijdig met het pachtprijzenbesluit 2021 aan PS ter kennisgeving worden gestuurd.
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