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Beleidswijziging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen

Geacht College,
De provincie is voornemens om vanaf 2021 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelenin het agrarische
natuurbeheerte verbieden. Recentis deze beleidswijziging bij ons - via hetinmiddels vastgestelde Natuurbeheerplan
2021 - bekend geworden. Klaarblijkelijk heeft het College van Gedeputeerde Staten reedsin 2019 beslotentot de
betreffende beleidswijziging. Ukunt zich voorstellen dat wij • als agrarische belangenbehartiger - onaangenaam
verrast zijn dat wij pas nu, medio 2020, worden geconfronteerd met deze beleidswijziging. Ook zijn wij zeer ontstemd
over de consequenties van de beleidswijziging. Middels deze brief willen wij ons ongenoegeninzake deze
beleidswijziging met u delen. Hierondergaan wij in op het proces vantotstandkoming van de beleidswijziging.
Daarnaast willen wij ulaten weten wat de consequenties zijn van de beleidswijziging. Tenslotte zullen wij u vragen
het beleidte heroverwegen en met de sectorin gesprek te gaan om gezamenlijktot een oplossing te komen.
Besluitvormingsproces
Op 8 oktober2019 heeft u middels een brief aan Provinciale Staten laten weten dat u besloten hadtot vaststelling
van het voorstel tot wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Het besluit
betrofeen technische wijziging van de regeling. In dezelfde briefheeft u laten weten dat ereen artikel was
toegevoegd aan de betreffende regeling. Hettoegevoegde artikel betreft het verbod op hetgebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen op percelen, bedoeld voor(agrarisch) natuurbeheer, waarvooreen nieuwe subsidieaanvraag
wordt gedaan. Het betreffende besluit en het bij de brief behorende voorstel tot wijzing van de Subsidieregeling
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016ister kennisname naar Provinciale Staten gestuurd. Het
onderwerp van zowel de betreffende brief als het betreffende voorstel was; ‘Technische wijziging Subsidieregeling
Natuur- en LandschapsbeheerZuid-Holland 2016'. Het betreft hiereen titel die, gezien detoevoeging van het
inhoudelijke artikel inzake het verbod op gewasbeschermingsmiddelen, niet volledig is.
Naar eigen zeggen heeft de provincietijdens een zogenoemd Groene Partners Overleg (GPO) met de groene
partners de betreffendeinhoudelijke beleidswijziging besproken. In 2019 heeft, zover wij weten, na de provinciale
verkiezingen van 20 maart 2019 enkel op 8 oktober 2019 een GPO plaatsgevonden. Volgens onze informatie is de
inhoudelijke beleidswijziging niet genoemd tijdens het GPO van 8 oktober 2019. Een verslag van dit overleg is bij ons
ook niet bekend. Bij andere mogelijke GPO-overleggen, tussen 20 maart 2019 en 8 oktober 2019, zijn wij niet
aanwezig noch betrokken geweest. Pas recent, bij de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2021, is de
beleidswijziging bij ons bekend geworden.
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Met betrekking tot het Natuurbeheerplan 2021 meldt de provincie dat er enkel technische wijzigingen zijn
doorgevoerd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2020. De toegevoegdetekstinzake het verbod op het gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen op gronden die met provinciale subsidie worden beheerd, betreft
echtereen inhoudelijke beleidswijziging. Ook met betrekkingtot het Natuurbeheerplan 2021 is de provincie ZukJHolland in haar communicatie onvolledig geweest. Op basis van bovenstaandeinformatie concluderen wij dat de
provincie onvolledig, onzorgvuldig en nalatig is geweest met betrekking tot de besluitvorming inzake de betreffende
beleidswijziging over het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op gronden die met provinciale
subsidie worden beheerd.
Gevolgen beleidswijziging
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op percelen bedoeld voor(agrarisch) natuurbeheeris
weliswaarlaag, tochis het gebruik ervanin enkele gevallen noodzakelijk. Zo gebeurt hetin de praktijk dat onkruid in
akkerranden overslaat op percelen met voedselgewassen die zich aangrenzend aan de akkerranden bevinden. Het
is noodzakeiijk dat onkruiden zoveel mogelijk bij de bron worden bestreden. In deze incidentele gevallen biedt het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen uitkomst. Hiermee wordt voorkomen dat er schade aan
voedselgewassen ontstaat. Daarnaast wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen op grootschalige wijze
wordeningezet wanneer onkruid naar percelen met voedselgewassen overslaat. Gezien de hoge kosten van
alternatieven, bieden deze op dit moment geen uitkomst. Van een eventuele compensatie doorde provincieis op dit
moment geen sprake. De(mogelijke) gevolgen van de beleidswijziging zijn: hogere onkruiddrukin akkerranden,
hogere kosten doordure alternatieven, groterverbruik chemische gewasbeschermingsmiddelen op reguliere
agrarische percelen en afname van de animo onder agrariërs om provinciale grondente beheren. Samengevat:
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op percelen bedoeld voor(agrarisch) natuurbeheeris laag,
maar inincidentele gevallen noodzakelijk; het kan zorgen voor schade aan voedselgewassen. De mogelijke
gevolgen van de beleidswijziging kunnen aanzienlijk zijn.
Ten behoeve van weidevogels wordt bij grasland- en bouwlandbeheer incidenteel ook gebruik gemaakt van
chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelenis hier nodig om
probleemonkruiden, zoals Jacobskruiskruid, te bestrijden. Alternatieve wijzen van bestrijding van probleemonkruiden
op deze percelen blijken op dit moment nog onvoldoende effectief. Een verbod van chemische
gewasbeschermingsmiddelen kan ertoeleiden dat probleemonkmiden de overhand krijgen en percelen ongeschikt
worden als weidevogelbiotoop. De hierboven genoemde beleidswijziging zal tot gevolg hebben dat de continuïteit
van het weidevogelbeheerin het geding komt.
Concluderend kan worden gesteld dat de provincie onvolledig, onzorgvuldig en nalatig is geweest met betrekking tot
de besluitvorming inzake de beleidswijziging aangaande het verbod op hetgebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen op percelen die bedoeld zijn voor(agrarisch) natuurbeheer. De consequenties van de
beleidswijziging zijn negatief voor de agrarische sectoren de mogelijke gevolgen zijn aanzienlijk.
Middels deze briefwillen wij u vragen de beleidswijziging nogmaals in overwegingte nemen. Daarbij willen wij u
vragen metde sector in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
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