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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het College van GS, 
gesteld door mevrouw M. van Elteren en mevrouw S. 
Vrielink van de fractie GroenLinks betreffende 
"Bestrijdingsmiddelen" (d.d. 11-06-2020). 

Geachte mevrouw Van Elteren en mevrouw Vrielink, 

Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde schriftelijke vragen ex.art. 47 RvO betreffende 
bestrijdingsmiddelen. 

Toelichting door de GL fractie: 
Op 3 juni 2020 verscheen er een artikel in Trouw waarin de resultaten worden beschreven van een onderzoek 
in Drenthe naar de verspreiding van in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen. Er zijn 31 verschillende 
bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden in Drentse natuurgebieden. De 
bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de landbouw. Het blijkt dat deze bestrijdingsmiddelen zich tot in het hart 
van grote natuurgebieden hebben verspreid. De verwachting van de onderzoekers was dat er met het vergroten 
van de afstand tot landbouwgebieden (soms meer dan 4 km) een afname zichtbaar zou zijn van de concentratie 
en hoeveelheid aangetroffen middelen. Dat blijkt niet het geval. Daarmee lijkt het erop dat deze 
bestrijdingsmiddelen dusdanig vluchtig en mobiel zijn dat ze zich over grote afstand verplaatsen en ook midden 
in de natuur terecht komen. Bestrijdingsmiddelen tegen schimmels, onkruiden en insecten hebben een sterk 
negatieve invloed op de biodiversiteit. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook zeer verontrustend te 
noemen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten: 

1. Heeft uw college kennisgenomen van het in Drenthe uitgevoerde onderzoek naar de verspreiding en 
het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden? 

Antwoord: 
Ja. 

2. Is bij uw college bekend of, en zo ja welke, bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de Utrechtse Natura 
2000-gebieden, in welke concentraties, en via welke 'wegen' deze in natuurgebieden terecht zijn 
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gekomen? En is bekend wat het effect hiervan is op onze provinciale doelstellingen voor Natura 2000 
gebieden, bescherming van drinkwatervoorraden en vanuit de Kaderrichtlijn Water? 

Antwoord: 
Het is niet bekend of, en zo ja welke bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in N 2000 gebieden in Utrecht. 
Derhalve is ook het eventuele effect op het halen van de N 2000 doelstellingen niet duidelijk. 
Door de provincie wordt de grondwaterkwaliteit, waaronder het voorkomen van bestrijdingsmiddelen 
onderzocht door middel van twee meetnetten: het vaste peilbuizen grondwatermeetnet en het freatisch 
grondwatermeetnet. Er liggen geen meetpunten in N 2000 gebieden. Wel wordt binnen natuurgebieden 
uitgebreid gemonitord op grondwaterstanden en algemene chemie & nutriënten. 

Tot nu toe is er met betrekking tot bestrijdingsmiddelen voor de KRW geen slechte toestand 
geconstateerd voor grondwaterlichamen. Bij drinkwaterwinning Lexmond meten we bentazon boven de 
norm. Bentazon infiltreert, sinds de jaren 80, via het rivierwater van de Lek, naar het grondwater, 
waaruit het drinkwaterbedrijf grondwater oppompt. De provincie is hiervoor geen bevoegd gezag. 
Maatregelen zullen op Rijksniveau genomen moeten worden. 

De provincie deelt de zorg die in het 'position paper - EU waterrichtlijnen' van het Inter Provinciaal 
Overleg (IPO) wordt geuit over het breed voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Dit is 
ook in Utrecht een bekend fenomeen. 

3. Indien dit niet bekend is: Is uw college bereid om in navolging van de oproep van wetenschappers, 
Natuurmonumenten, het Drentse Landschap en Meten = Weten een oproep te doen aan minister 
Schouten voor een diepgaand nationaal wetenschappelijk onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in 
Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Het college is bereid om deze vragen te bespreken in Inter Provinciaal Overleg. Wij zullen namens de 
provincies een oproep doen richting de minister. Wij houden u op de hoogte van het vervolg. 

4. Mocht u daar niet toe bereid zijn of de minister (op korte termijn) geen gehoor geven aan de oproep, 
bent u dan bereid om zelf onderzoek te (laten) doen naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in 
onze Natura 2000 gebieden en de effecten daarvan op onze provinciale (ecologische) doelstellingen? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
zie antwoord vraag 3. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

mr. J.H. Oosters 
Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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