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Beantwoording vragen GroenLinks aangaande biodiversiteit en glyfosaat
Datum

Geachte mevrouw Roijackers,

7 november 2017
Ons kenmerk

Bij brief van 27 oktober 2017, ingekomen op 27 oktober 2017, heeft u namens
de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

C2216541/4270284
Uw kenmerk

-

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

Contactpersoon

M.J. (Matthijs) ten Harkel

1. Hebt u kennis genomen van deze studies?

Telefoon

Antwoord: ja

(073) 680 80 54
Email

2. Bent u bereid initiatief te nemen tot een studie naar de Brabantse situatie ten
aanzien van insecten, dan wel de bestaande soortenmonitoring uit te breiden
met enkele insectensoorten (bijvoorbeeld gewasbestuivers en insecten die
behoren tot het voedsel van weide- en akkervogels)?
Antwoord: Nee, in de bestaande soortenmonitoring waarover wordt
gerapporteerd op onze website www.BrabantInZicht.nl wordt gebruikgemaakt
van tellingen van dagvlinders die door vrijwilligers in Brabant worden gedaan in
het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Bij12, de
uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies, is opdrachtgever van
deze monitoring. Daarnaast zijn wij, mede op verzoek van PS, in 2017 gestart
met een pilot-onderzoek naar populatieontwikkelingen van wilde bijen in NoordBrabant. We hebben geen plannen om deze monitoring verder uit te breiden
met andere soortengroepen.

3. Wat weten we van glyfosaatgebruik in Brabant? En van gehaltes in de
Brabantse landbouwbodems? Bent u bereid het initiatief te nemen tot onderzoek
hiernaar, of daar bij partners op aan te dringen?
Antwoord: Verkoopgegevens zijn niet openbaar. Wel stellen producenten hun
verkoopgegevens vertrouwelijk beschikbaar aan Wageningen Environmental
Research (Alterra) voor beleidsevaluaties en milieuberekeningen. In dat kader
heeft Alterra in 2013 voor ons het project ‘Herkomst stoffen’ uitgevoerd en het
gebruik van zes bestrijdingsmiddelen per deelstroomgebied indicatief in beeld
gebracht. Dit om de emissie naar KRW-waterlichamen te kunnen berekenen.

mtharkel@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Glyfosaat zat daar niet bij omdat bij glyfosaat geen sprake was van
overschrijding van de ecologische normen. Momenteel loopt opnieuw een
project ‘herkomst stoffen’ ten behoeve van het derde stroomgebiedbeheerplan.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn daarin nog niet meegenomen omdat we eerst
de resultaten van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming willen
afwachten.
Nee, we nemen geen initiatief tot onderzoek naar glyfosaat in de bodem.
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4. Op welke manieren stimuleert u gifvrij agrarisch landgebruik in Brabant?
Antwoord: In 1999 hebben wij het Plan van Aanpak
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld. Sinds die tijd is een groot aantal
projecten uitgevoerd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen,
zowel door de landbouw als door overheden en particulieren. Toonaangevend
is het succesvolle project Schoon Water voor Brabant, dat landelijk als
voorbeeldproject wordt beschouwd. Onze strategie bij de aanpak van de
bestrijdingsmiddelenproblematiek is bij agrariërs vooral gericht op
bewustwording, kennisontwikkeling, kennisoverdracht, stimulering van nietchemische alternatieven en aanpak emissieroutes. Dit doen we zoveel mogelijk
samen met ZLTO, de waterschappen, Brabant Water en RIWA-Maas.

5. Bent u bereid om in uw gesprekken met Brussel en Den Haag over agrofood
niet alleen de economische, maar ook de ecologische aspecten van agrarisch
landgebruik te bespreken en te refereren aan de genoemde studies?
Antwoord: Ja, die insteek hanteren we, mede omdat onze provinciale wettelijke
sturingsmogelijkheden op zowel bodem- als waterkwaliteit (en de daarmee
samenhangende ecologische kwaliteit) in relatie tot agrarisch landgebruik
beperkt zijn. In onze gesprekken in Den Haag en Brussel is de relatie tussen
agrarisch landgebruik en zaken als mestwetgeving, PAS, waterkwaliteit en vitale
bodem een terugkerend onderwerp.
De door u genoemde studies bevestigen het belang van een transitie naar een
duurzame landbouw. Met het onlangs aangeboden Uitvoeringsprogramma
Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij gaan we voor versnelling en
omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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