
Procedure tegen lelieteelt kan 
grote gevolgen hebben voor 
(Twentse) akkerbouwers 
ENSCHEDE/OMMEN - Een beroepszaak van burgerinitiatief Meten=Weten 
tegen drie provincies kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse 
akkerbouwers, vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Ook akkerbouw leidt 
volgens Meten=Weten tot een verslechtering van de natuur. En dat mag niet 
van Europa. 

Leo van Raaij 30-12-22, 08:00 Laatste update: 08:54 
De juridische procedures van Meten=Weten richten zich op de teelt van 
lelies in de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. In Overijssel 
gebeurt dat in de gemeenten Twenterand en Hellendoorn en rond 
Hardenberg en Ommen. In de lelieteelt worden niet alleen veel 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, ook pompt de sector veel grondwater op. 
Volgens Meten=Weten, een initiatief dat in Drenthe is begon, kan de teelt 
daardoor negatieve gevolgen hebben voor nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. 

Volgens Europese afspraken in de zogenoemde Habitatrichtlijn, moet 
Nederland voorkomen dat de toestand van haar natuurgebieden 
verslechtert. De stelling van onder meer de provincie Overijssel is dat dit 
ook niet het geval is. Volgens Meten=Weten kunnen de provincies dat niet 
hard maken, omdat er helemaal geen onderzoek naar is gedaan. Daarom 
stapt de organisatie nu naar de rechter. 

Meten=Weten, een vereniging met bijna achthonderd leden, ageert sinds 
enkele jaren tegen vooral de bollenteelt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
de expertise van ecologen en juristen. Onderzoek van wetenschappers in 
opdracht van het burgerinitiatief bracht in 2020 aan het licht dat in Drentse 
natuurgebieden 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en 
afbraakproducten gevonden konden worden. 

https://www.metenweten.com/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/02/landbouw-gebruikt-minder-gewasbeschermingsmiddelen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/02/landbouw-gebruikt-minder-gewasbeschermingsmiddelen
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_nl.pdf


Overeenkomst MOB 
De zaak vertoont grote overeenkomsten met de procedures van 
milieuorganisatie MOB tegen de stikstofneerslag in natuurgebieden. Zelfs 
het toelaten van een geringe toename van de stikstofbelasting werd, omdat 
er al sprake was van overbelasting, door de Raad van State als onjuist 
beoordeeld. De provincies worden nu door de rechtbanken gedwongen om 
te handhaven, ook waar het zogenoemde PAS-melders betreft die maar 
een geringe extra stikstofuitstoot veroorzaken. 

De situatie met het gebruik van pesticiden en grondwater in de lelieteelt is 
volgens Meten=Weten vergelijkbaar. Een van de beweringen van de 
provincie is bijvoorbeeld dat het gebruik van grondwater geen verdroging 
tot gevolg heeft op meer dan 300 meter van de waterput. Ook pesticiden 
zouden op grotere afstand geen effecten hebben. 

Negatieve gevolgen 
Volgens Meten=Weten is dat helemaal niet goed onderzocht door de 
provincies. Tenminste, niet zoals het zou moeten, namelijk met een 
zogenoemde ‘passende beoordeling’. Die moet uitsluiten dat een activiteit 
negatieve gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied. Zelf deed de 
vereniging wel onderzoek naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen, 
waaruit bleek dat de pesticiden veel verder verwaaien dan eerder werd 
aangenomen. 

Het burgerinitiatief verwacht dat de rechtbanken in de drie provincies haar 
beroepen gegrond zullen verklaren. Een uitspraak kan dan grote gevolgen 
hebben voor niet alleen de lelietelers. Pesticiden en grondwater worden 
immers bijna overal gebruikt in de reguliere Nederlandse akkerbouw. Het 
kan betekenen dat provincies zullen moeten gaan aantonen dat er geen 
negatieve effecten zijn voor de natuur óf dat ze handhavend zullen moeten 
gaan optreden tegen de akkerbouwers die pesticiden of grondwater 
gebruiken. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/passende-beoordeling/
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/2020-06/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf
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