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Beste lezer, PAN Nederland stuurt u hierbij de Zomer Nieuwsbrief. Met daarin een aantal relevante
en actuele berichten en artikelen over bestrijdingsmiddelen, evenals het resultaat van onze
onderzoeken naar tuinplanten en aardbeien.

Bestrijdingsmiddelen in aardbeien
PAN-Nederland heeft in juni 15 bakjes Nederlandse aardbeien uit de supermarkten, AH, Aldi,
Coop, Jumbo en Lidl in verschillende gemeenten onderzocht op de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen. In de 15 monsters zijn 13 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
Gemiddeld bevat een monster 3,5 verschillende residuen. Het zijn vooral schimmel- en
insectenbestrijdingsmiddelen. Wij maken ons grote zorgen over de risico’s van de aardbeien uit
supermarkten voor baby’s, kinderen en voor zwangere vrouwen. Lees hier het onderzoeksrapport,
hier het persbericht en zie hier een bijdrage in de uitzending van EenVandaag van 19 juli.

Bijengif en verboden landbouwgif in planten tuincentra
PAN-Nederland toont aan, dat planten in een drietal grote tuincentra, Groenrijk, WelKOOP en
Intratuin, sterk vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen. In 8 planten, een zakje met fresiabollen en
twee potgrondmonsters werden 27 bestrijdingsmiddelen aangetroffen, met een maximum van 9
gifstoffen in fresiabollen van Groenrijk. Wij stellen vast dat ook de vierde ambitie
‘Gewasbescherming in de sierteelt’ vooralsnog voor het milieu weinig betekent. Lees hier het
onderzoeksrapport en persbericht. Op het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in tuinplanten zijn
veel reacties gekomen. Onder andere van de fotografe Marlonneke Willemsen. Zie volgende
bijdrage

Dode en misvormde insecten en rupsen op bespoten planten
Mijn naam is Marlonneke Willemsen en ik ben professioneel fotograaf. Sinds een aantal jaar ben
ik bezig met een project, waarbij ik de groei en ontwikkeling van dieren in de eerste weken van
hun leven vastleg. Hiervoor heb ik al meer dan 60 zeer uiteenlopende dieren gefotografeerd. Ik
werk samen met kwekers/fokkers, maar ik heb zelf ook dieren gekweekt of eitjes geleend of
gekocht, die ik thuis laat opgroeien. Voor blad-etende insecten(larven) betekent dit dat ik
voedselplanten nodig heb. Hierbij ontdekte ik dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om
planten te vinden die geen pesticiden bevatten en dus helemaal veilig zijn als voedsel.
De eerste keer dat ik met mijn neus op de feiten gedrukt werd, was na het kopen van een
Laurierkersplant als voedsel voor een wandelende takken soort. Na twee dagen lagen alle takjes
dood in hun verblijf. Het ging om een soort die niet als moeilijk te boek stond. Ik heb daarna nog
een groot aantal andere soorten gehad, die ik op dezelfde manier verzorgd heb, maar waarvoor ik
planten had die zeker veilig waren en daar had ik geen uitval. Vervolgens heb ik nog een keer een
probleem gehad met rupsen, waarvoor ik een Citrus plant gekocht had. Ook daarvan gingen er
vrij snel een paar dood. Ik ben toen snel een biologisch mandarijnboompje gaan kopen en vanaf
dat moment waren de problemen voorbij.
Sinds die tijd let ik erg goed op wat ik koop en doe ik navraag bij het tuincentrum. Bijna niemand
kan mij garanderen dat hun planten veilig zijn voor blad-etende insecten. Er is maar één
biologische kwekerij waar ik goede ervaringen mee heb. Dit alles geeft mij het gevoel dat het
probleem met pesticiden op tuinplanten veel groter is dan iedereen denkt…

Verslag bijeenkomst overwaaien van bestrijdingsmiddelen
21 mei hebben wij een online bijeenkomst georganiseerd met de vraag ´Wat kunnen we doen
tegen het overwaaien van bestrijdingsmiddelen?`. Hans Muilerman heet alle 58 deelnemers van
harte welkom bij de webinar. Hij geeft een toelichting over PAN Europe en PAN Nederland. Deze
middag heeft als doel een brainstorm over oplossingen tegen het overwaaien van
bestrijdingsmiddelen. De drie sprekers stellen ideeën voor. Margriet Mantingh gaat in op het
overwaaien en transport van bestrijdingsmiddelen. Henk Baptist gaat bij zijn presentatie in op de
juridische mogelijkheden om natuurgebieden te beschermen. Bondine Kloostra geeft in haar
presentie enkele oplossingsrichtingen aan. Bedoeling is om in aansluiting op de webinar de meest
geschikte ideeën te kiezen en deze met deelnemers die zich daarvoor aanmelden vervolgens uit
te werken. Er kan nog op de lijst met ideeën gereageerd worden.

Uitspraak rechtbank Natura 2000-gebieden
21 juni: Door een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is de inz Niet tijdig et van
bestrijdingsmiddelen en beregening in de omgeving van Natura 2000-gebieden voortaan taboe
zonder vergunning Wet Natuurbescherming. De lokale afdeling van Milieudefensie in Westerveld
had de provincie om handhaving gevraagd toen telers zonder vergunning Wet natuurbescherming
een stuk land inrichtten voor lelieteelt. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig is
en wees het verzoek af. Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur
kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning
bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden.
Lees het persbericht van Milieudefensie in Westerveld.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid moet anders
De langlopende pogingen het Europese landbouwbeleid te vergroenen blijven mislukken. In een
uiterst kritisch rapport van de Europese Rekenkamer stellen de auteurs vast dat de 100 miljard
EUR aan GLB-middelen die in de periode 2014-2020 werd toegewezen aan klimaatacties een
beperkte impact had op de emissies van de landbouw. De emissies van de veehouderij, die met
name worden veroorzaakt door runderen, zijn goed voor ongeveer de helft van de emissies van
de landbouw en zijn sinds 2010 stabiel gebleven. In het kader van het GLB wordt echter niet
gepoogd in grenswaarden voor de veestapel te voorzien en worden ook geen stimulansen
geboden om deze te verkleinen. De rekenkamer adviseert de Commissie o.a. ervoor te zorgen dat
het GLB tot lagere emissies van de landbouw leidt en ook om regelmatig verslag over de bijdrage
van het GLB aan de matiging van klimaatverandering uit te brengen.

Ctgb betaalt vanwege ‘niet tijdig besluit nemen’
PAN-NL heeft 24 juni 2020 bij het Ctgb een bezwaarschrift ingediend tegen de toelating van het
antischimmelmiddel Ascernity voor het gebruik op golfvelden. Het Ctgb is wettelijk verplicht om
binnen een vastgelegd termijn op een bezwaarschrift te reageren. Op 19 december 2020 heeft
PAN-NL bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beroep ingesteld tegen het niet
tijdig nemen van een besluit op het bezwaarschrift. 30 april 2021 vond een online hoorzitting
plaatst waarna het CBb het Ctgb opgedragen heeft om het griffierecht m.b.t. Ascernity dossier te
vergoeden aan PAN Netherlands. 16 juni 2021 vond een hoorzitting plaats waar het
bezwaarschrift behandeld is en beide partijen hun standpunten konden toelichten. Wordt
vervolgd.

10% sterfte door pesticiden?
Tijdens de AGRIFISH-raadsvergadering op 28 juni heeft een grote meerderheid van de lidstaten
het voorstel van de Europese Commissie gesteund om het aanvaardbare niveau van schade door
pesticiden aan honingbijenkolonies vast te stellen op 10% sterfte. Terwijl politici beweren dat de
10%-overeenkomst een politiek succes is[1], gelooft PAN Europe dat deze overeenkomst
Europese bestuivers en insecten in het algemeen zal blijven schaden. Dit in tegenstelling tot de
Biodiversiteitsstrategie uit de Europese Green Deal.

Red Bijen en Boeren - teken het initiatief
Burgers in de EU hebben nog tot 30 september 2021 de mogelijkheid het Europees
burgerinitiatief ´Red Bijen en Boeren`te ondertekenen. Deze ECI ijvert voor Europese regels die
de gezondheid van zowel de bij als de mens te beschermen door synthetische pesticiden tegen
2035 geleidelijk te elimineren, de biodiversiteit te herstellen en landbouwers bij de omschakeling
te steunen.
In België zijn al meer dan 40.000 handtekeningen verzameld, in Duitsland bijna 350.000 en in
Nederland nog geen 18.000 (stand 16 juli 2021). Doe mee: Teken nu en verspreid deze oproep.
Vind hier communicatiemateriaal

Farm to Fork
Het Europese 'Farm to Fork' plan om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te halveren in 2030 en
het areaal biologische landbouw op te voeren naar 25%, heeft maar heel lauwe reactie gekregen
vanuit de lidstaten. Beleefd stellen ze dat ze de plannen 'verwelkomen', maar vervolgens zeggen
ze dat het een "Europees' plan is en weigeren ze de doelstellingen nationaal over te nemen. Dat
ziet er dus niet goed uit. Ook al omdat er gebruiksgegevens per land of per gewas beschikbaar
zijn, zodat niemand kan controleren of er sprake is van reductie. Op dit moment buigt het
Europees parlement zich over het plan. Anja Hazekamp van de Dierenpartij is Rapporteur maar
heeft bij de concept tekst veel moeten inleveren bij haar conservatieve mede rapporteur. De
tekst staat bol van de noodzaak de biodiversiteit te beschermen, van een holistische aanpak, van
uitkomen 'dichtbij' nulvervuiling, het voorzorgbeginsel, etc. Het meest concreet is de roep om
bindende reductiedoelen. Dat is het belangrijkste vooralsnog. Eerst zullen EU parlement,
Commissie en landen in een 'trialoog' proberen een gezamenlijke tekst te maken, met
waarschijnlijk nog meer compromissen en vaagheden. En tenslotte mag de Commissie een
voorstel maken voor een herziening van de richtlijn Duurzaam Gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Hopelijk resteert toch nog wat dwingende regelgeving, vrijwilligheid lukt niet, zoals de afgelopen
10 jaar was te zien.

Dubbele standaards voor pesticide residuen?
Na tweemaal de toezegging van Farm to Fork te hebben gesteund om de invoertoleranties voor
pesticiden te herzien, rekening houdend met milieuaspecten, wijkt de Europese Raad nu
volledig af van zijn woord in de GLB-trialoog. Deze onacceptabele ommekeer brengt de NGO's
oproep en het lopende werk van de Europese Commissie in gevaar om een einde te maken aan
de normen voor dubbele residuen van pesticiden in voedsel (bv. de invoering van minder strikte
normen voor de handelspartners van de EU dan voor Europese producenten). Zie hier het
persbericht van PAN Europe
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pan-netherlands.org toe aan uw adresboek.

