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Geachte mevrouw Van der Ham,

In de Staatscourant van 16 juli 2012 stelt uw ministerie eenieder in de gelegenheid

opmerkingen en meningen in te dienen rondom het Nationaal Actieplan Duurzame

gewasbescherming (NAP). GGD Nederland vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de

volksgezondheid waar het gaat om milieugerelateerde onderwerpen zoals het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen. De projectgroep Gewasbescherming van GGD Nederland

maakt daarom graag gebruik van de inspraakmogelijkheden die voor het Nederlands

actieplan duurzame gewasbescherming worden geboden. De GGD heeft in de Wet Publieke

Gezondheid een expliciete taak opgedragen gekregen in de advisering over

gezondheidsaspecten in relatie tot het milieu. Het gaat daarbij om het bewaken en

bevorderen van de volksgezondheid en het adviseren hierover bij bestuurlijke

besluitvorming.

GGD’en worden zeer regelmatig geconfronteerd met vragen vanuit de bevolking over de

toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. In het afgelopen jaar hebben wij daarom op dit

thema samengewerkt met het RIVM. GGD Nederland heeft vervolgens de volgende

standpunten geformuleerd:

1. Langdurige en hoge blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen is ongewenst.

2. Het is belangrijk dat er aanvullend blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd onder

bewoners die in de nabijheid wonen van gebieden waar gewasbeschermingsmiddelen worden

gebruikt.
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3. Een goede communicatie tussen bedrijven, overheid en burgers over het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen is noodzakelijk, in het algemeen maar ook op momenten dat

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Dit laatste met name om burgers een

(vrijwillig) handelingsperspectief te bieden.

Vertegenwoordigers van de projectgroep Gewasbescherming van GGD Nederland hebben

deelgenomen aan verschillende werkgroepen die door uw ministerie zijn betrokken bij de

voorbereiding van dit actieplan. GGD Nederland stelt het zeer op prijs dat u GGD’en daartoe

heeft uitgenodigd. Het is ook verheugend dat een aantal van de elementen die onze

vertegenwoordigers hebben ingebracht op het gebied van gezondheidsbescherming van met

name omwonenden en passanten een plek hebben gekregen in het actieplan. Toch zou

GGD Nederland graag zien dat het aspect gezondheid nog duidelijker naar voren komt of

formuleringen hieromtrent worden aangescherpt. Zij doet hiervoor de volgende suggesties

en volgt hierbij de indeling van het plan. De bijbehorende nota ‘Gezonde Groei, Duurzame

Oogst’ zou in dit kader overigens beter ‘Duurzame Groei, Gezonde Oogst’ kunnen heten.

Inleiding

In de eerste alinea van de inleiding verduidelijkt u het begrip duurzaamheid. U noemt daarbij

naast een aantal andere belangen ook het beschermen van de menselijke gezondheid. De zin

in de tweede alinea “Maar dit actieplan beperkt zich tot de maatregelen en acties die leiden

naar een duurzaam gebruik van gewasbescherming” wekt mogelijk ten onrechte de indruk

dat u de brede definitie van duurzaamheid weer wilt nperken. GGD Nederland stelt voor dat

deze zin geschrapt wordt of aangevuld tot “Maar dit actieplan beperkt zich tot de

maatregelen en acties die leiden naar een duurzaam gebruik van gewasbescherming, zonder

risico’s voor de menselijke gezondheid.”

Opleiding — artikel 5

In de tweede alinea staat “Uitzonderingen op de verplichting gelden voor het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik en voor voorlichters die geen

middelen verkopen.” De positie van voorlichters wordt nog verder uitgewerkt, maar die van

niet-professionele gebruikers niet. GGD Nederland stelt voor hier kort en duidelijk te

formuleren welke inspanningen worden geleverd om ook niet-professionele toepassers van

de juiste informatie en handelingsperspectieven te voorzien ter bescherming van de

gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
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Voorlichting van het publiek — artikel 10

De zin beginnend met “De Gezondheidsraad komt niet geheel overeen met de opdracht

die aan de Gezondheidsraad is verstrekt. GGD Nederland stelt voor dat u de tekst uit de

adviesaanvraag overneemt: “Op 18 april 2011 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad

het verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om advies over de risico’s

van omwonenden door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.” Dit gaat over meer

dan alleen de door u genoemde verwaaiende spuitnevel.

In de volgende alinea is sprake van ‘good neighbour initiative’. Gaarne zag GGD Nederland

dit begrip nader omschreven. Zij stelt voor hierbij aandacht te besteden aan communicatie

tussen telers, omwonenden en passanten over wanneer, waar en met welk middel

gewasbescherming plaatsvindt. Daardoor krijgen burgers een handelingsperspectief: zij

kunnen bijvoorbeeld besluiten ramen te sluiten of niet thuis te zijn. Overigens kan dit ‘good

neighbour initiative’ ook uitgebreid worden naar niet-agrarische terreinen waar

gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.

In de bijlage wordt gesteld dat de voorlichting aan het publiek niet geïmplementeerd hoeft te

worden in regelgeving. GGD Nederland stelt voor dat in het plan wordt opgenomen dat er

tussen partijen een convenant wordt afgesloten dat de uitvoering waarborgt.

Vermindering gebruik, risico’s in specifieke gebieden — artikel 12

a. Gebieden die door het brede publiek of kwetsbare groeoen worden gebruikt

In de zesde alinea staat “Ook op sport- en recreatieterreinen worden

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Beoordeeld zal worden of hier beleid voor ontwikkeld

moet worden.” GGD Nederland stelt voor dat duidelijk wordt geformuleerd dat gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen en voorlichting aan gebruikers, omwonenden en passanten

zodanig zal zijn dat (onvrijwillige) blootstelling van genoemde drie groepen zo laag blijft als

bij de huidige stand van techniek mogelijk is en uit gezondheidkundig oogpunt toelaatbaar is,

rekening houdend met cumulatie via verschillende routes van blootstelling.

In de zevende alinea staat “In het belang van een ‘goede ruimtelijke ordening’ worden bij

vestiging van een bestemming afstanden (van 10 tot 50) meter aangehouden tussen een

agrarische en een woonbestemming.” GGD Nederland stelt voor in de tekst op te nemen dat

wordt gestreefd naar het hoogst mogelijke beschermingsniveau voor omwonenden en

passanten en dat daartoe afstanden worden vastgesteld die moeten worden aangehouden
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tussen het te behandelen gewas en plaatsen waar burgers zich normaliter kunnen bevinden.

Door te kiezen voor ‘het te behandelen gewas’ worden discussies over perceelgrenzen

vermeden. Door te spreken over ‘plaatsen waar burgers zich normaliter kunnen bevinden’

gaat het niet alleen over woonbestemmingen, maar ook over andere gevoelige,

maatschappelijke bestemmingen zoals scholen en verzorgingshuizen en over tuinen, wegen

en dergelijke. De genoemde “afstanden van 10 tot 50 meter” vindt GGD Nederland te vaag

geformuleerd. Zij ziet een en ander graag scherper omschreven en onderbouwd (op basis

waarvan gaat het om 10 of 50 meter of om iets ertussenin). Mogelijk kan een dergelijke

afstand geregeld worden via de ruimtelijke ordening of via het gebruiksvoorschrift voor het

gewasbeschermingsmiddel. Een scherpe formulering leidt ook tot een betere

handhaafbaarheid.

c. Recent behandelde gebieden

Hier staat “De toepasser dient andere personen op het bedrijf, zoals werknemers, te

informeren welke arealen recent zijn behandeld en hen te attenderen op de wachttermijn

voor herbetreding.” GGD Nederland stelt voor deze zin te wijzigen in “De toepasser dient

andere personen die de arealen zouden kunnen betreden, zoals werknemers maar ook

omwonenden en passanten, te informeren enzovoort.”

Bij lage

Bij punt 7 en 10 (zie voor 10 hierboven bij Voorlichting van het publiek) wordt vermeld dat

implementatie in regelgeving niet nodig is. Ook voor punt 7 zou GGD Nederland graag zien

dat partijen hierover een convenant sluiten.

Wij stellen het op prijs als u bovenstaande suggestie en opmerkingen wilt overnemen.

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven vragen zijn kunt u hierover uiteraard contact

opnemen met de in de aanhef genoemde contactpersoon.

/
Hooga tend,

L.F.L. e Vries,

Direct ur GGD Nederland

4


