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Geachte heer Van Dijk,

GGD Nederland heeft met grote interesse kennis genomen van het door de Gezondheidsraad

opgestelde conceptadvies Gewasbescherming en omwonenden. Graag maken wij gebruik van

de mogelijkheid een reactie te geven op de concepttekst van het advies. Wij complimenteren

de Gezondheidsraad met de zorgvuldigheid en duidelijkheid van de opzet en formulering van

het advies. Wij onderschrijven de strekking van het advies, namelijk dat

blootstellingsonderzoek bij omwonenden van percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen

worden gebruikt, als nuttig wordt beschouwd. Meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s

van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden achten wij wenselijk. Tevens vinden wij

het een goede zaak als er aandacht is voor mogelijke ‘no regret’ maatregelen in de periode

totdat de resultaten van onderzoek bekend zijn en doorwerken in beleid en regelgeving.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om op enkele onderdelen inhoudelijk te

reageren.

Over het onderzoek

GGD Nederland beaamt het belang van een gedegen onderzoeksopzet, met name met

betrekking tot de te onderzoeken middelen en de afstemming met betrokken partijen zoals

omwonenden en agrariërs.

• In hoofdstuk 6 geeft u aan een goede communicatie met belanghebbende partijen

over doel, opzet en (mogelijke) uitkomsten van het onderzoek van cruciaal belang te
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achten. Met name de communicatie met deelnemende proefpersonen wordt nader

uitgewerkt. GGD Nederland wil ook de noodzaak en het belang van een goede

communicatie met de agrarische sector zowel op landelijk als op lokaal niveau

benadrukken. Dit zal het onderzoek ten goede komen, maar ook het door de sector

gewenste en te prijzen Good Neighbourhood Initiative. Wij verwachten dat dit zal

leiden tot een betere samenwerking tussen agrariërs en omwonenden om mogelijke

blootstelling te vermijden en ongerustheid te verminderen.

• In paragraaf 6.2 wordt in het conceptadvies de GGD genoemd waar het gaat om de

uitvoering van het onderzoek (het leveren van community researchers). GGD

Nederland ziet dit inderdaad als een mogelijkheid, mits de GGD vroegtijdig wordt

betrokken bij de opzet van het onderzoeksvoorstel en hiervoor de middelen

beschikbaar zijn. Een vertegenwoordiging in een begeleidingscommissie en/of

klankbordgroep zou hiervoor kunnen zorgen.

• De commissie geeft aan dat de resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe EFSA methode voor de

toelating van gewasbeschermingsmiddelen. GGD Nederland vraagt aan te geven hoe

het voorgestelde onderzoek sterker kan worden gekoppeld aan de ontwikkeling van

de methode, bijvoorbeeld door bij de opzet van het onderzoek nadrukkelijk rekening

te houden met de gegevensbehoefte voor de methodeontwikkeling.

In afwachting van de resultaten

Het is te voorzien dat de resultaten van het voorgestelde onderzoek een aantal jaren op zich

laten wachten, zoals u zelf ook aangeeft in hoofdstuk 7. Maatregelen die alvast genomen

kunnen worden om, uit voorzorg, mogelijke blootstelling te voorkomen en gehoor te geven

aan bestaande ongerustheid onder omwonenden, vragen volgens GGD Nederland wel om

meer nadruk.

• GGD Nederland zou graag zien dat de noodzaak voor de opvulling van hiaten in de

toelatingsprocedure (paragraaf 7.2.1) meer nadruk krijgt evenals de wenselijkheid

dat fabrikanten verplicht worden om meer kennis aan te leveren (zoals bijvoorbeeld

over kinetiek, metabolieten, analysemethoden).

• In de adviesrol van GGD’en naar gemeenten komt in de praktijk aan de orde wat de

mogelijkheden zijn voor gemeenten om uit voorzorg blootstelling te voorkomen. GGD

Nederland ziet graag in het rapport een antwoord op de vraag welk ruimtelijk

juridisch instrumentarium in de nieuwe Omgevingswet een gemeente hiervoor ter

beschikking staat.
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De GGD’en worden genoemd in paragraaf 7.3.1 in het kader van een op te richten

loket gewasbescherming in nauwe samenwerking met de NVWA. GGD Nederland

vindt het belangrijk dat de zorgen van omwonenden (en dus ook bewonersgroepen)

over hun gezondheid goed gehoor vinden bij de regionale GGD’en. Daarvoor is in

principe geen apart loket nodig. Het is immers een wettelijke taak van GGD’en om

vragen vanuit de bevolking te beantwoorden over mogelijke invloed van de

leefomgeving op de gezondheid. Een nauwe samenwerking met de NVWA is absoluut

noodzakelijk om antwoord te kunnen geven op vragen of ongerustheid over lokale

toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen. De huidige samenwerking op dit

onderwerp is nu nog niet optimaal. Een aanbeveling om deze samenwerking te

intensiveren en verbeteren wordt gewenst.

• Op verschillende punten in het advies komt naar voren dat ‘agrariërs veiligheid nog

onvoldoende prioriteit toekennen bij hun bedrijfsvoering en de wet/regelgeving niet

altijd goed naleven’. GGD Nederland pleit voor meer nadruk op een versterkte

handhaving door de NVWA

• Tot slot nog een opmerking over handelingsperspectieven voor omwonenden zelf. In

paragraaf 7.1 geeft u aan dat mensen onbespoten groenten en fruit kunnen kopen.

Hieraan zouden ook bloembollen en bloemen kunnen worden toegevoegd. Weliswaar

voorkomt men daardoor niet eventuele inwendige blootstelling, maar wel het in het

milieu brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Mochten over bovenstaande nog vragen zijn dan kunt u met ons hierover contact opnemen.

Hoogachtend,

GGD Nederland
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Senior adviseur

Secretaris programmacollege Gezondheid en Milieu


