
Datum verzending 

 

 

 

Geachte heer Bakker, 

 

U heeft ons op 5 augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het rapport 

gewasbescherming en omwonenden dat het Kabinet op 30 juni 2020 heeft aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Het rapport waaraan u refereert betreft het rapport ‘Vervolgadvies gewasbescherming en 

omwonenden’, zoals dat door de Gezondheidsraad op 29 juni 2020 is gepubliceerd. Uw vragen hebben 

kenmerk 2020/0220656 gekregen. 

In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

 

Vraag 1. 

Op 29 juni 2020 is het genoemde rapport aangeboden aan Kabinet en Tweede kamer. Bent u op de 

hoogte van dit rapport? 

 

Antwoord 1 

Ja.  

De Gezondheidsraad heeft het rapport op 29 juni jongstleden gepubliceerd. Het kabinet heeft het rapport 

met haar reactie op 30 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk 1710955-207428-PG).  

 

Het kabinet vat de kern van het advies als volgt samen: 

De gezondheidsraad concludeert dat vooralsnog onzeker is in hoeverre de (extra) blootstelling aan 

chemische gewasbeschermingsmiddelen die telers, hun gezinnen en omwonenden in ons land 

ondervinden door hun werk of vanuit de woonomgeving, resulteert in een hoger gezondheidsrisico. 

 

In de aanbiedingsbrief geeft het kabinet aan op welke manier stappen gezet worden bij de verschillende 

aanbevelingen uit het rapport. Het kabinet geeft onder meer aan te werken aan een Toekomstvisie 

gewasbescherming 2030. Er wordt een fundamentele omslag neergezet naar een andere manier van 

landbouw bedrijven. Het kabinet geeft aan dat de Toekomstvisie momenteel uitgewerkt wordt in een 

uitvoeringsprogramma en publicatie daarvan wordt in september verwacht.  

 

Wij sluiten ons bij het standpunt van het kabinet aan en zullen de door hen aangekondigde stappen en 

het vervolg nauwlettend volgen.  

 

In dat licht zullen we uw vragen beantwoorden.  
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Vraag 2 

In dit rapport wordt gewezen op het voorzorgbeginsel (vanaf pagina 35). Gaat u dit voorzorgsbeginsel 

toepassen? Zo nee, wat maakt dat GS dit voorzorgsbeginsel in deze voor haar inwoners niet toepast? 

Vraag 3 

Ben u zich bewust dat u daarmee een risico op claims loopt mocht blijken dat dergelijke 

gewasbeschermingsmiddelen wel degelijk leiden tot slechtere gezondheid? 

Vraag 4 

Hoe schat u dat risico in? En wat gaat u eventueel doel om dat risico te verkleinen? 

Vraag 5 

Normaliter treft u als GS maatregelen om o.a. gezondheidsrisico’s voor inwoners te beperken. Ook uw 

coalitieakkoord betrekt gezondheid als element bij de invulling van de omgevingsvisie. Wat remt u? 

Vraag 6 

Zijn er nu nog andere overwegingen om vast te houden aan het laten toestaan van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen op grond in eigendom van de provincie nu u kennis hebt genomen van het 

advies van de gezondheidsraad? Zo ja, welke zijn dat dan? 

Vraag 7 

Bent u voornemens n.a.v. vraag 6 passende acties te ondernemen? Zo ja, wat dan en wanneer en zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord op vragen 2 tot en met 7 

Er worden op landelijk niveau belangrijke stappen gezet rond de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. 

Het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort, wordt door een groot aantal stakeholders voorbereid.  

Wij zien geen aanleiding om vooruitlopend op dat programma, dat op korte termijn wordt gepubliceerd en 

wordt gerealiseerd, binnen de provincie separate stappen te zetten.  

Bij de uitvoering van de motie ‘zorgvuldige omgang pachtgronden’, zullen we het uitvoeringsprogramma 

betrekken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

 

 

 

 

voorzitter, A.P. Heidema 

 

 

 

 

 

secretaris, N. Versteeg 

 

 


