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A
De adviesaanvraag

Op 18 april 2011 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad het verzoek
van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om advies over de risico’s
voor omwonenden door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De
staatssecretaris schreef (brief DP/2011043142):
Het onderwerp risico’s van omwonenden door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen staat
op uw werkprogramma voor 2011 naar aanleiding van een verzoek van mijn ambtsvoorganger, de
minister van VROM. Met deze brief wil ik de vraag aan u over dit onderwerp nader specificeren. De
recente ontwikkelingen over dit onderwerp zal ik daarbij betrekken. Ik doe dat mede namens mijn
collega van EL&I.
De risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en omstanders worden in de toelatingsbeoordeling niet meegenomen. Verondersteld werd dat door de beoordeling van
de risico’s van de toepasser de risico’s voor de omwonenden en omstanders voldoende zijn afgedekt.
Bij die veronderstelling zijn nationaal en internationaal steeds meer vraagtekens gezet. Daarom is er
op Europees niveau voor gekozen de genoemde risico’s wel te gaan beoordelen. Dat is in de nieuwe
Verordening voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Aan een technisch
richtsnoer om die beoordeling uit te voeren, wordt nog gewerkt.
Centraal onderwerp voor het advies is de vraag of omwonenden door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in zo’n mate kunnen worden blootgesteld dat er risico’s voor hun gezondheid uit
voort kunnen vloeien. Speciale aandacht is daarbij wenselijk voor kwetsbare of gevoelige groepen,
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situaties met hoge blootstelling en de blootstelling aan een mix van stoffen. Er bestaan hierover nu
zorgen bij een aantal bewonersgroepen. Het is wenselijk om gezien deze maatschappelijke onrust op
enigerlei wijze omwonenden bij het opstellen van uw advies te betrekken.
Zodra een Europees richtsnoer voor de toelatingsbeoordeling is vastgesteld, zal deze ook in Nederland gehanteerd gaan worden. In uw advies kan met deze ontwikkeling rekening worden gehouden.
Ligt het in de rede dat door het hanteren van deze richtsnoer bij de toelatingsbeoordelingen een vermindering van de risico’s voor omwonenden kan worden verwacht, en zo ja in welke mate? Is er dan
helemaal geen reden tot zorg meer, of blijven er ook dan aspecten die aandacht vragen? Als dat het
geval is kunnen deze aspecten door gebruiksvoorschriften voldoende afgedekt worden, of blijven er
dan nog steeds aandachtspunten over? De ervaring in Duitsland met de toepassing van een voorloper
van de Europese beoordelingsmethode kan daarbij waardevolle informatie geven.
Speciale aandacht wil ik vragen voor risico’s die alleen in Nederland een rol spelen en daarom niet in
de Europese richtsnoer aan bod komen, zoals die van omwonenden van kassen. Daarnaast zijn er
blootstellingsroutes die niet in de voorgestelde beoordeling worden meegenomen, zoals de risico’s
door consumptie uit moestuinen naast bespoten landbouwpercelen. Is er reden de toelatingsbeoordeling daarop aan te vullen, of zijn er hiervoor mogelijkheden buiten de toelating om? Graag verneem
ik van u of en zo ja welke lacunes in kennis u geconstateerd heeft, en suggesties voor het opvullen
hiervan.
Tenslotte vraag ik uw aandacht nog voor een meer specifieke vraag in deze problematiek. In een
recente TV uitzending en aansluitende politieke discussie is dit onderwerp besproken. Gesuggereerd
is daarbij om de mogelijke risico’s van omwonenden met een bevolkingsonderzoek vast te stellen.
Graag zou ik uw beoordeling vernemen van het nut en de mogelijke opzet van een dergelijk onderzoek. Gezien de maatschappelijke en politieke aandacht voor deze suggestie zou ik het op prijs stellen als u deze vraag vooruitlopend op het volledige advies zou kunnen beantwoorden. Dat zou
kunnen in de vorm van een briefadvies. Ik zou het op prijs stellen als u er in zou slagen dit briefadvies
nog voor deze zomer af te ronden.
Ik verneem graag van u hoeveel tijd u nodig denkt te hebben voor het opstellen van het advies. U kunt
een beroep doen op betrokkenheid als waarnemer of adviseur vanuit mijn ministerie en/of vanuit het
RIVM.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(w.g.)
Joop Atsma
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