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Groningen, 4 juni 2020 
 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen 
 

Geachte voorzitter, 

 

In Trouw van 3 juni 2020 staat het artikel ‘Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden 

bereikt’. In het artikel worden de resultaten beschreven van onderzoek in Drenthe naar de 

verspreiding van in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen. Zoals de titel van het artikel 

aangeeft, blijkt dat deze middelen zich tot in het hart van de grote natuurgebieden hebben 

verspreid. Deze bestrijdingsmiddelen zijn in mest en planten gevonden. Daarnaast blijkt dat 

bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet wordt gekeken naar de zogenaamde cumulatieve 

effecten (opeenstapeling van middelen en effecten). De Gezondheidsraad doet hier inmiddels 

onderzoek naar.  

Bestrijdingsmiddelen tegen schimmels, onkruiden en insecten hebben een sterk negatief effect 

op de biodiversiteit. De resultaten van het onderzoek in Drenthe zijn dan ook schokkend. De 

op zich al trieste verwachting was dat bestrijdingsmiddelen alleen in de randen van 

natuurgebieden voorkomen, maar de verspreiding is dus groter dan verwacht. Effecten van het 

niet spuiten in de randen van agrarische percelen lijken verwaarloosbaar. De fractie van 

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen: 

1. Heeft het college kennis genomen van het in Drenthe uitgevoerde onderzoek naar de 

verspreiding van en het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden?  

2. Heeft in Groningen vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden? Zo ja, kunt u de resultaten 

van dit onderzoek of deze onderzoeken delen?  

3. Kan op basis van dit onderzoek worden aangegeven voor welke Groninger natuurgebieden 

de omstandigheden zodanig zijn dat vergelijkbare resultaten zijn te verwachten?  

4. Is de provincie Groningen bereid om onderzoek te doen naar de verspreiding van 

landbouwbestrijdingsmiddelen in de natuur en daarbuiten? Zo nee, waarom niet? 

5. Is bekend of de ecologische doelstellingen voor de Kader Richtlijn Water, de Natura 2000 

gebieden, Natuurnetwerk Nederland gebieden, habitatrichtlijngebied en 

vogelrichtlijngebied door het gebruik en de verspreiding van bestrijdingsmiddelen 

geschaad worden?  

6. Er zijn alternatieven voor bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Denk aan natuur-

inclusieve en biologische landbouw. Is het college het met GroenLinks eens dat deze 

vormen van landbouw de norm zouden moeten zijn? Om zo verdere risico’s tot een 

minimum te verkleinen. Zo ja, welke kansen liggen hier om dit als provincie te 

stimuleren? 



7. Wetenschappers, Natuurmonumenten, het Drentse Landschap en Meten = Weten doen een 

oproep aan minister Schouten om verder onderzoek te doen. Ziet GS hier ook de noodzaak 

van in? En wil Gedeputeerde Staten zich achter deze oproep scharen en dit verzoek aan 

minister Schouten voorleggen? Zo nee, waarom niet.  

8. GroenLinks maakt zich zorgen over de bestrijdingsmiddelen die gevonden worden in 

natuur en water. Heeft het college deze zorgen ook? Zo ja, wil het deze zorgen 

overbrengen aan minister Schouten? Zo nee, waarom niet?  

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Nadja Siersema – Orsel (GroenLinks) 

 

 

Bronnen 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-landbouwgif-het-hart-van-natuurgebieden-

bereikt~b29fae2b/ 

https://nos.nl/artikel/2336007-bestrijdingsmiddelen-uit-landbouw-gevonden-in-drentse-

natuurgebieden.html 

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/bestrijdingsmiddelen-gevonden-de-natuur 
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