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Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen 
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Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Hierbij sturen wij u een antwoord op uw brief van 3 september 2020 met als onderwerp de

beleidswijziging met betrekking tot het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Op

8 oktober 2019 is de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer gewijzigd, waarbij een

aanvullende regel is opgenomen dat op nieuwe aanvragen, per 1 januari 2020, een verbod op het

gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van toepassing is. Dit is meegedeeld op het groene

partnersoverleg op 8 oktober 2019 en in het Natuurbeheerplan 2021 is hiervan ook melding

gemaakt.

Wij hebben inmiddels gemerkt dat de besluitvorming over het gebruik van chemische

gewasbeschermingsmiddelen bij de partijen die zich bezighouden met het agrarisch

natuurbeheer vragen oproept over de toepasbaarheid hiervan in de praktijk. U schetst zelf ook

een aantal van de door u verwachte gevolgen van een verbod in uw brief. 

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 u 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. 
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Het gesprek over een verbod is inmiddels gestart. Daarbij willen wij graag met de agrarische

sector, deskundigen en natuurbeheerders in gesprek over de (on)mogelijkheden om geen

chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in het natuurbeheer. 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 wij u ook zullen uitnodigen.

Gezamenlijk willen we in kaart te brengen wat haalbaar is ten aanzien van het terugbrengen van

het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en wanneer dit in zou kunnen gaan.

Het moment en de vorm van inwerkingtreding van een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen

is afhankelijk van het nog te doorlopen proces en nadere besluitvorming.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
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