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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-761069561 DOS-2020-

0000451

Onderwerp

Reactie LTO Noord Chemische bestrijdingsmiddelen agrarisch natuurbeheer

Advies

1.  Vast te stellen de brief aan LTO Noord betreffende gebruik chemische

gewasbeschermingsmiddelen binnen het agrarisch natuurbeheer.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan LTO Noord betreffende gebruik

chemische gewasbeschermingsmiddelen binnen het agrarisch natuurbeheer.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. 2020-09-07 verzoek LTO Noord heroverweging beleidswijziging gebruik chemische

gewasbeschermingsmiddelen ikv Natuurbeheerplan 2021

2. Reactie LTO Noord Chemische bestrijdingsmiddelen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 2 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 3 september 2020 is van LTO Noord een brief ontvangen over de beleidswijziging met

betrekking tot het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, zoals deze was

opgenomen in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-regeling, wijziging van 8

oktober 2019) en staat vermeld in het Natuurbeheerplan 2021. In de SNL-regeling stond namelijk

opgenomen dat voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2020, een verbod op het gebruik van

chemische gewasbeschermingsmiddelen van toepassing was. In de brief zet LTO Noord uiteen

waarom deze beleidswijziging niet gewenst is en welke negatieve gevolgen verwacht worden voor

boeren die agrarisch natuurbeheer uitvoeren.

Onder andere naar aanleiding van deze brief en andere signalen zijn in de afgelopen maanden

gesprekken gevoerd over de bepaling zoals deze opgenomen is in de SNL-regeling. Uit

gesprekken is gebleken dat het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk

nog niet altijd goed uitvoerbaar is. 

De insteek van de wijziging van oktober 2019 was om het verbod van toepassing te laten zijn op

nieuwe aanvragen voor beheersubsidie. Omdat er een aantal langjarige natuurbeheersubsidies

per 1 januari 2020 verstrekt zouden gaan worden is er met de terreinbeherende organisaties

overlegd. Zij hadden geen bezwaar tegen de invoering. Ten aanzien van het ANLb was er per 1

januari 2020 geen sprake van nieuwe aanvragen en was er dan ook tijd om het verbod met LTO

en andere externe partijen te bespreken in aanloop naar een nieuwe ANLb subsidieperiode, die

naar verwachting op 1 januari 2023 start.

Dat dit moment niet in de regeling is genoemd heeft voor veel onrust bij de natuurbeherende

agrariërs gezorgd. Daarom is op 10 november 2020 verduidelijkt dat het per 1 januari 2023 ingaat

voor nieuwe aanvragen van het ANLb. Met deze wijziging wordt verhelderd dat bij een eventueel

toekomstig verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, zoals

insecticiden, geen afbreuk gedaan wordt aan lopende afspraken binnen het agrarische

natuurbeheer. Bovenstaande wijziging wordt toegelicht in de brief aan LTO Noord.

Daarnaast wordt voordat een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in 2023 in werking

treedt, een proces doorlopen met landbouw- en terreinbeherende organisaties, waarbij

gezamenlijk onderzocht wordt hoe het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen

teruggebracht kan worden. Hierbij is aandacht voor zaken als haalbaarheid, alternatieven,

financiële middelen en instrumenten, die kunnen helpen om het gebruik te verminderen.

In de loop van 2021 wordt hiervoor een proces ingericht, waarvoor o.a. LTO Noord wordt

uitgenodigd. Deze uitnodiging staat ook vermeld in de reactie aan LTO Noord. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 
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Juridisch kader

nvt

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Dit besluit heeft betrekking op de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-regeling)

en het Natuurbeheerplan 2021. 

 

3 Proces

 

Deze brief is de formele reactie op de ontvangen brief van LTO Noord met betrekking tot het

gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod op het toepassen van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het agrarisch

natuurbeheer is uitgesteld. 

In het komende jaar wordt een proces ingericht om het gebruik van chemische

gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Dit is een proces met externe partners, waaronder

LTO Noord. Op deze manier worden zij betrokken. 

 

4 Participatie en rolneming

 

Voor het nog in te richten proces worden verschillende agrarische ondernemers, experts en

natuurbeheerders uitgenodigd om samen te onderzoeken wat mogelijk is ten aanzien van het

terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

 

5 Communicatiestrategie

 nvt

 


