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Beste lezer, PAN Nederland stuurt u hierbij de Lente Nieuwsbrief. Sinds de vorige uitgave is er
weer veel nieuws te delen. De oranje met glyfosaat bespoten velden roepen bij de burgers en de
media weer veel verontwaardiging en onrust op. Intussen verlengde het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toelating van 10 glyfosaat houdende
producten. Het Ministerie voor LNV en LTO 'vergeten' dat er alternatieven voor het doodspuiten
van grassen en kruiden zijn en accepteren dat jaarlijks duizenden hectares akkers met het alles
dodende middel worden behandeld.
Onze activiteiten zijn veelomvattend en uitdagend. Voor verschillende werkterreinen zijn
vrijwilligers welkom zoals voor de social media, het voeren van campagnes, het aanleveren van
inhoudelijke bijdragen of het geven van juridische ondersteuning. Bij interesse, neem contact met
ons op.

Wordt donateur van PAN Nederland
PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Wij
werken hieraan door politiek en beleidsmakers aan te spreken, onderzoek te doen en burgers te
informeren.
Wij zijn enthousiaste vrijwilligers, maar voor onze acties en onderzoek hebben we donateurs en
geld nodig. Donateurs maken ook duidelijk dat voor hen voedsel en een milieu zonder schadelijke
bestrijdingsmiddelen belangrijk is, dat geeft PAN NL meer impact.
Donateurs krijgen elk kwartaal de nieuwsbrief en 1 x per jaar wordt de donateur uitgenodigd voor
een (digitale) bijeenkomst.
Donateurschap is minimaal € 10,00 per jaar.

meld je aan!

Bezwaarschrift tegen de verlenging van 10 glyfosaathoudende
middelen
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft recent de
toelating van 10 glyfosaathoudende middelen verlengd tot 15 december 2023. In een
bezwaarschrift aan het Ctgb beargumenteren de NGO’s PAN Nederland, de Parkinson Vereniging,
Meten=Weten en Tegengif waarom deze verlenging niet in lijn is met de wetgeving omtrent de
toelating en het op de markt brengen van ‘gewasbeschermingsmiddelen’. PAN-Nederland en de
drie andere NGO’s vragen het Ctgb de besluiten in te trekken en de verlenging van de toelating
van de 10 glyfosaathoudende middelen pas na het beoordelen van recente inzichten opnieuw te
beoordelen. Het Ctgb moet zich aan de wettelijke beslistermijn van 6 weken houden, die nog met
6 weken verlengd mag worden. Hiervan heeft het Ctgb dan ook zoals gewoonlijk gebruik van
gemaakt.

Goed nieuws voor bijen: Sulfoxaflor wordt binnenkort verboden
De Europese Commissie heeft bevestigd dat het insecticide sulfoxaflor binnenkort in de EU voor
open teelten wordt verboden. In gesloten kassen is het gebruik van deze insecticide dus nog
toegestaan. Slechts 7 jaar na de eerste goedkeuring zal deze neonicotinoïde-achtige stof van de
markt zijn vanwege zorgen over de toxiciteit ervan voor bijen.
Op 11 oktober 2021 heeft PAN Nederland in een brief aan Minister Schouten opheldering
gevraagd over het standpunt mbt Sulfoxaflor.
We waarderen het feit dat de Europese Commissie standvastig is gebleven ondanks de grote druk
die zij heeft gekregen om deze stof niet te verbieden!

Registratie van het gebruik van pesticiden
79 organisaties (waaronder PAN-Nederland) sturen een gezamenlijke brief aan o.a het Europese
Parlement. In de brief wordt de bezorgdheid geuit over de lopende EU-hervorming van
landbouwstatistieken. De Europese Raad heeft onlangs zijn standpunt vastgesteld dat aanleiding
geeft tot ernstige bezorgdheid met betrekking tot twee essentiële aspecten van deze hervorming.
Ten eerste ervoor zorgen dat de relevante gegevens op de meest efficiënte manier uit de
relevante bronnen worden verzameld; en ten tweede, ervoor zorgen dat de relevante gegevens
proactief worden gepubliceerd op een zinvol detailniveau. De telers zijn al verplicht om de
gebruikte middelen te registreren, maar er is geen instantie die deze gegevens verzamelt. De
agrarische lobby weert zich tegen het verzamelen van deze gegevens.

Bezwaarschrift tegen de toelating van een product met het
gevaarlijke insecticide cypermethrin
Pan Nederland heeft bij het Ctgb een bezwaarschrift ingediend tegen de toelating van het
cypermethrin bevattende product BELEM 0.8 MG. Dit middel heeft een toelating voor de
bestrijding van ritnaalden, wortelvlieg, koolvlieg, aardrupsen en wordt toegepast door middel van
inwerken van het granulaat bij het zaaien/poten in onbedekte teelten van verschillende gewassen.
Cypermethrin heeft een hormoon-verstorende werking, heeft negatieve effecten op reproductie en
ontwikkeling, is neurotoxisch, zeer toxisch voor bijen, voor insecten en water organismen. Op
grond van grote risicó s voor gezondheid en milieu is in de EU cypermethrin als een Kandidaat
voor Vervanging (CfS) geclassificeerd, had het Ctgb het voorzorgprincipe moeten toepassen en
onderzoek naar alternatieven moeten uitvoeren. Dit is niet gedaan. Daarom is volgens PAN
Nederland het besluit onjuist en moet het worden ingetrokken.

Boer Piet keerde het kapitaal de rug toe: ‘Landbouw is geen
businessmodel’
In Vrij Nederland vertelt Piet van IJzendoorn, oprichter van het multifunctioneel biologischdynamisch landbouwbedrijf `de Zonnehoeve´ en o.a. bestuurslid van PAN-Nederland hoe het
allemaal begonnen is. Als gangbare boer realiseerde hij zich al gauw dat chemische
bestrijdingsmiddelen niet alleen insecten of plantenziekten bestrijden, maar ook elders in de
natuur schade aanrichten en uiteindelijk letterlijk op je eigen bordje terechtkomen. Dat
biologisch-dynamisch boeren geen utopie is, bewijst Piet met de Zonnehoeve, een boerenerf waar
twintig mensen een goed belegde biologisch boterham verdienen. Hoe is dat mogelijk, in een tijd
waarin dagelijks drie boeren stoppen en de resterende agrariërs een schuldenlast van dertig
miljard met zich meetorsen en de grootste moeite hebben om milieuvriendelijk te gaan boeren?

Een kritische doorlichting van het Ctgb
7 april kreeg het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in
de Tweede Kamer de gelegenheid voor een zogenaamde ‘technische briefing’ over het
functioneren van het college en de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen. De briefing
bracht weinig nieuws en zoals gewoonlijk deed het Ctgb team hun best om de Kamerleden over
hun werkwijze van toelating gerust te stellen. In een kritische doorlichting van het Ctgb heeft
PAN-Nederland de Kamer Leden van extra informatie over het Ctgb voorzien.

Reactie van Staghouwer over de toename van
landbouwgifcocktails op voedsel
PAN-Nederland reageert in een brief op antwoorden van Minister Staghouwer op vragen van
Tweede Kamerlid Leonie Vestering (PvdD) over de toename van landbouwgifcocktails op voedsel
en op insecten, waaronder bijen. De brief is naar de Minister en aan de Vaste Commissies voor
LNV verstuurd. De vragen van Vestering werden gesteld naar aanleiding van het
onderzoeksrapport van PAN-Nederland ´Analyse NVWA-meetgegevens bestrijdingsmiddelen
in voedsel – Vervuiling van veel geconsumeerde Nederlands groente en fruit neemt toe. PANNederland is van mening dat de minister een aantal vragen onvolledig heeft beantwoord en de
feiten niet weergeeft.

Wettelijke normen voor residuen van bestrijdingsmiddelen in
snijbloemen en sierplanten zijn dringend gewenst
Na de schokkende onderzoeksresultaten van Pan-Nederland van resten van bestrijdingsmiddelen
in boeketten (snijbloemen) hebben wij een brief aan Minister Staghouwer en aan de Europese
Commissie gestuurd, met een oproep om bij de EFSA te pleiten voor de vastlegging van maximale
residu limieten voor pesticiden bij commerciële snijbloemen en tuinplanten en bij het Europees
parlement te pleiten voor een directe stop van de export van in EU verboden bestrijdingsmiddelen
naar niet-EU landen.
In tegenstelling tot de EC heeft de minister de brief tot nu toe nog niet beantwoord. De
Commissie erkent het probleem van hoge pesticidegehalten in bloemen en sierplanten en de
export van in de EU verboden pesticiden naar niet-EU landen. In een vergadering van 30-31
maart is de Brief van PAN NL bij de lidstaten onder aandacht gebracht. Tot nu toe heeft geen
enkele lidstaat de commissie gevraagd om wettelijke normen voor limieten voor pesticiden in
bloemen en tuinplanten vast te leggen. Om maatregelen te kunnen nemen, zou dit wel moeten.
PAN NL heeft minister Staghouwer om opheldering gevraagd.

20 NGO´s eisen een ambitieuze pesticide reductie regulering
In een gezamenlijke verklaring eisen 20 Nederlandse NGÓ s dat Ministers en Parlementsleden
voor Landbouw, Klimaat, Milieu, Volksgezondheid zich sterk maken voor een ambitieuze Europese
wettelijke regulering, dus voor een zo snel mogelijke en drastische vermindering van het gebruik
van pesticiden.
Door de oorlog in Oekraïne en de snelle teruggang van de biodiversiteit is het nog belangrijker om
in te zetten op duurzame voedselzekerheid, gebaseerd op gezonde bodems, schoon water,
vruchtwisseling en maximale biodiversiteit.

Nieuws uit de media
19.2.2022 Burgers vinden een gifdeken
15.3.2022 Telers van leliebollen gebruiken heel veel gif. Kan dat anders?
17.3.2022 Mislukte oogst Oekraïne staat groene landbouw niet in de weg
18.3.2022 Laat de pesticiden- kunstmest en krachtvoerlobby de oorlog niet misbruiken
18.3.2022 Schoon water is in Nederland nog ver weg
21.3.2022 Hoe de pesticidenlobby Europa voor de gek houdt
21.3.2022 Strengere Europese regels tegen landbouwgif laten nog even op zich wachten
30.3.2022 Over boeken van Rachel Carson, een van de grondleggers van het ecologische denken
7.4.2022 Brussel kraakt landbouwplan Nederland af
12.4.2022 De golfbaan moet in topconditie zijn, ook als dat gif tegen de bloemetjes betekent
12.4.2022 Aantal zweefvliegen Veluwe met tachtig procent afgenomen
19.4.2022 De ammoniakdeken boven Nederland wordt zo alleen maar dikker, minister vd Wal
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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.

