
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 
 

DATUM 18-12-2019 

AAN Vakcommissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

  

BIJLAGE n.v.t. 

ONDERWERP Toezegging termijnagenda aan de orde stellen in IPO-verband van gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in het agrarisch natuurbeheer 

 
 
In de periode 2016-2018 hebben uw Staten vragen gesteld over de landelijk gesignaleerde afname van het aantal 
insecten- (en bijen), de mogelijke relatie met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en eventuele 
provinciale mogelijkheden om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het agrarisch natuurbeheer te 
beperken. Het College heeft de Staten toen over dit onderwerp zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. 
Daarvoor geldt dat het monitoren en het landelijke reguleren van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
geen taak van de provincie is. 
 
Wel heeft het College toen toegezegd om in IPO-verband aan de orde te stellen of er mogelijkheden zijn om bij het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen of geheel 
te verbieden. Dit is met een notitie van de provincie Utrecht in het voorjaar van 2018 in de AACVP-werkgroep 
agrarisch natuurbeheer aan de orde gesteld. De voorliggende vraag was of er in IPO-verband draagvlak bestond 
voor een totaal verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer.  
 
Hierbij is opgemerkt dat het gronden betreft met een landbouwfunctie; dat het gebruik van chemische 
(onkruid)bestrijdingsmiddelen al sterk beperkt is tot maximaal 10% van de gronden met een beheercontract (met 
Europese goedkeuring); dat het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van dierlijke (plaag) organismen 
zoals het gebruik van neo-nicotinoïden in agrarisch natuurbeheer niet toegestaan is en dat het volledig achterwege 
laten van chemische bestrijding voor enkele probleemsoorten (“onkruid”) leidt tot onevenredige landbouwschade.  
 
Overwegende de bovenstaande punten bleek er in IPO-werkgroepverband geen draagvlak te zijn voor een 
totaalverbod van chemische bestrijdingsmiddelen bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  
 
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden mochten er in IPO-verband ontwikkelingen op dit vlak zijn.  
 
Gelet op het bovenstaande stel ik voor om dit punt van de termijnagenda als afgehandeld te beschouwen.  


