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1. Algemene overwegingen:  

De bollenteelt is in Drenthe een onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering geworden. In de 

teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingezet ter bestrijding van ziekten 

en plagen, ofschoon het gebruik een dalende tendens heeft. Het gebruik van deze middelen blijkt 

landelijk aanleiding voor ongerustheid over de effecten van mogelijke blootstelling van omwonenden 

en passanten. De Gezondheidsraad heeft aan de kamer advies uitgebracht over het te volgen beleid 

inzake deze blootstelling. De kamer heeft het advies overgenomen. Een open transparante 

communicatie tussen teler en omwonenden wordt door de Gezondheidsraad geadviseerd om 

genoemde ongerustheid te beperken. 

De teelt van bolgewassen  binnen de grenzen van de gemeente Aa en Hunze is beperkt. In 2015 gaat 

het om 91 hectare, waarvan 10 hectare tulp en 81 hectare lelieteelt en 4 telers. Dat neemt niet weg 

dat de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze het gewenst acht om afspraken te maken over 

de wijze waarop partijen om gaan met bestrijdingsmiddelen in relatie tot omwonenden. Het convenant 

bollenteelt gemeente Aa en Hunze voorziet in de door de Gezondheidsraad voorgestelde transparante 

communicatie.   

2. Regelgeving:  

Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt komen als zij veilig in gebruik zijn. 
Het middel mag niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu bij gebruik volgens het wettelijk 
gebruiksvoorschrift. Het wettelijk gebruiksvoorschrift zijn de aanwijzingen op het etiket hoe het middel 
moet worden gebruikt. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb) beoordeelt of een middel veilig is. Een goedgekeurd middel heeft een toelatingsnummer. Dit 
nummer staat op het etiket. 

Om gewasbeschermingsmiddelen professioneel te mogen gebruiken, hebben boeren, tuinders, 
loonwerkers en handelaren een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Zij moeten daarvoor een 
opleiding volgen en examen doen. Het bewijs van vakbekwaamheid heet ook wel licentie. Het Bureau 
Erkenningen geeft deze licenties af.  

De regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan in: 

 de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb); 

 het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb); 

 de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb). 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert en handhaaft deze regels. Dit doet zij 
samen met de Inspectie SZW, de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) en de 
waterschappen.  

De staatssecretaris van Infrastructuur en milieu heeft op 18 februari 2014 onderzoek naar de 

blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen aangekondigd, zo nodig gevolgd 

door een onderzoek naar specifieke gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen op 

omwonenden. Genoemd onderzoek kan op termijn resulteren in een aanscherping van de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

http://www.ctb-wageningen.nl/
http://www.erkenningen.nl/
http://www.erkenningen.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021670
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022530
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545
http://www.vwa.nl/
http://www.inspectieszw.nl/
http://www.ilent.nl/
http://www.uvw.nl/themas-unie-van-waterschappen/wet-en-regelgeving/waterschappen-in-nederland/
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3. Afspraken 

Wij, 

 producenten van bolgewassen in Aa en Hunze als genoemd in de bij dit convenant                                                                                                                                            

behorende lijst van telers van bolgewassen  

komen overeen met; 

 de gemeente Aa en Hunze  

 de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) 

 LTO Noord afdeling ‘Aa en Hunze’  

 

1. de gedragsregels zoals opgesteld door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 

Bloembollencultuur (KAVB) te zullen respecteren; 

2. ons te conformeren aan de regels ten aanzien van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

als genoemd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb), het Besluit 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden (Rgb); 

3. van toepassing zijnde spuitvrije zones als gehanteerd door de waterschappen Aa en Hunze 
en Reest en Wieden te respecteren teneinde afstroming van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden naar oppervlakte water te voorkomen; 

4. een spuitvrije zone van 5 meter te hanteren, gerekend vanaf de kadastrale grens van het 
beteelde perceel, daar waar dit grenst aan percelen waarop woon- en verblijfsruimte, 
sportparken, en of recreatievoorzieningen teneinde blootstelling van derden te voorkomen;  

5. het initiatief te nemen omwonenden en passanten te informeren over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden op bij ons in gebruik zijnde percelen daarbij 
inbegrepen spoel-/ontsmettingslocaties en bol- en middelenopslag. 

De gemeente Aa en Hunze zal in geval van klachten deze kenbaar maken bij zowel de teler als de 
GGD-Assen en zo nodig de NVWA in kennis stellen. 

De LTO Noord en de KAVB kring Noord Nederland doen al wat in hun vermogen ligt om hun leden te 
conformeren aan dit convenant. 

4. Geldigheid 

Dit convenant heeft een geldigheidsduur van twee jaar.  Hierna wordt geëvalueerd. Landelijke, 

provinciale of regionale  ontwikkelingen kunnen tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken. 

5. Toezicht  

Naleving van dit convenant, naar redelijkheid en billijkheid, wordt door partijen gezien als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. De primaire verantwoordelijkheid voor naleving ligt bij de 

bollenproducent. 

 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021670
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022530
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022530
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545
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Aldus overeengekomen op 26 juni 2015, 

 

gemeente Aa en Hunze   
Vertegenwoordigd door wethouder N.P.L. Lambert 
 
 
 
 
 
 

LTO Noord afdeling ‘Aa en Hunze’ 
Vertegenwoordigd door voorzitter J.A.M. Mentink  
 
 
 
 
 
 

KAVB Kring Noord 
Vertegenwoordigd door voorzitter J. Seubring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolproducenten in de gemeente Aa en Hunze (per bedrijf een eigen ondertekeningsblad): 
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Bloembollenbedrijf Melanick, Hoofdweg 8 te Smilde 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 
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Convenant bollenteelt gemeente Aa en Hunze 

Eleveld Smilde BV, Suersmondsweg 23 te Smilde 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 

  



Ondertekeningsblad Convenant bollenteelt gemeente Aa en Hunze 

 

Convenant bollenteelt gemeente Aa en Hunze 

Hilberts bloembollen VOF, Tolmaatsweg 2 te Beilen 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 
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Convenant bollenteelt gemeente Aa en Hunze 

Timmermans bloembollen BV, Duikersloot 2 te Bovensmilde 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 


