
 

Inspreken cie OGB , 12 oktober 2022, door Henk Baptist, M=W 

Het rapport Bout schetst de mogelijkheden voor spuitvrije zones op basis van Nederlands 

recht. Bij de beoordeling van dit rapport zijn geen onjuistheden bemerkt, wel tekortkomingen. 

Hierdoor zijn de staten niet volledig geïnformeerd.  

De belangrijkste tekortkoming is het niet bespreken van Europese richtlijnen zoals 

Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Pesticidenrichtlijn. Europa heeft kent veel wetgeving 

gericht op de bescherming van natuur, milieu, volksgezondheid, democratie. Dat zijn waarden 

en geen belangen. Veelal is sprake van dwingend recht.  

Het neo liberale beleid in deze eeuw, ook dat van dit GS,  was gericht op intensivering van 

agrarische activiteiten, een puur economisch beleid. De bescherming van de vier genoemde 

waarden is daardoor in het gedrang gekomen. Dit leidt tot spanningen in de samenleving. Als 

de problemen met stikstof, verdroging en pesticiden niet worden opgelost, gaat Nederland 

straks op slot vanwege de Europese waarden.  

Als Europese richtlijnen niet geheel of correct zijn omgezet in nationale wetgeving, kunnen 

burgers zich daarop rechtstreeks beroepen en zijn gemeenten, provincies en waterschappen 

vervolgens zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van die richtlijnen.  

Dit betekent dat er, buiten hetgeen door Bout naar voren is gebracht, op basis van Europese 

wetgeving,  meer regelingen zijn om spuitvrije zones in te stellen. Regels die ook juridisch 

kunnen worden afgedwongen. Op details kan ik binnen mijn vijf minuten spreektijd niet 

ingaan, maar als u vragen hebt, stel ze in deze vergadering of achteraf.     

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om aan te geven dat GS overleg met M=W, in welke vorm 

dan ook, vermijdt. Wij constateren onwil om met ons burgers in gesprek te gaan. M=W is 

ondanks meerdere verzoeken tot overleg buiten de pilot Duurzame bollenteelt gehouden. Nota 

bene, een pilot die M=W bij LNV heeft doen starten.  

M=W heeft op basis van Unierecht enkele juridische procedures gestart, slechts om aan te 

tonen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet worden beperkt. Het heeft onze voorkeur 

om de problemen in overleg met GS op te lossen, eventueel door vast te stellen waarover we 

het wel en niet eens zijn, zodat alleen deze laatste zaken bij de rechtbanken behoeven te 

worden besproken.  

Daarom verzoeken we U om aan GS de opdracht te geven met M=W in gesprek te gaan over 

de problemen die omwonenden en natuur ondervinden door het gebruik van pesticiden en de 

mogelijkheden deze weg te nemen. In onze ogen zijn er mogelijkheden dit geleidelijk te doen.  

Als overleg weer wordt geweigerd kan M=W niets anders dan meer acties te ondernemen. 

Omdat wij geen tractoren hebben, en het ondersteboven hangen van de Europese vlag niet zal 

werken, zullen dit juridische acties zijn die zowel de telers als de provincie heel veel tijd en 



geld kosten en de rechtbanken verder overbelasten. Dat willen we echt vermijden. Ik dank u 

voor het aanhoren van onze boodschap.    


