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Hardenberg, 11 maart 2018

Onderwerp: verbod op neonicotinoïden.

Geachte Minister, mevrouw Schouten,
Als Stichting Bollenteelt Hardenberg hebben wij met belangstelling uw reactie op de Kamervragen
over de achteruitgang van insecten in het landelijk gebied gelezen. Ook uw Nationale Bijenstrategie
heeft onze bijzondere belangstelling. De Stichting Bollenteelt Hardenberg heeft namelijk als doel
dat de teelt van lelies en andere bolgewassen tenminste in de gemeente Hardenberg zich
milieuvriendelijker en meer in afstemming met natuur en landschap ontwikkelt. Wij hebben in 2014
een convenant gesloten met Gemeente Hardenberg en de lokale lelietelers, dat wat ons betreft een
eerste stap is daarin.
Wij zijn verheugd over uw focus op het probleem van achteruitgang van bijen en andere insecten,
maar vanuit onze bredere focus om tot een duurzame teelt te komen vinden wij, dat onderzoek op
dit moment onvoldoende is. Te meer, omdat er inmiddels zeer veel signalen zijn die wat ons betreft
maatregelen rechtvaardigen in plaats van alleen onderzoek. Het lijkt ons logisch en redelijk, dat u
het voorzorgbeginsel, dat u bij voedselkwaliteit hanteert (zie bijvoorbeeld de normstelling voor
fipronil), niet alleen voor mensen, maar ook voor de rest van de Schepping van toepassing verklaart.
Daarom zijn wij van mening dat alle middelen, waarvan een redelijke verdenking bestaat dat ze
schadelijk zijn voor de insectenstand moeten worden verboden. Daaronder vallen wat ons betreft
zeker de neonicotinoïden! Door de systematische werking van deze middelen en de brede
toepassing, worden niet alleen insecten waarvoor ze bedoeld zijn gedood. Uit steeds meer
aanwijzingen (recent nog weer een publicatie van de EFSA) blijkt, dat deze middelen grote schade
aanrichten aan de totale insectenpopulatie. Totdat deze effecten weerlegd zijn, is de enige veilige
optie een verbod. Bijen in het bijzonder, maar insecten in het algemeen hebben een veel te
belangrijke plaats in het bodemleven en veel andere ecosystemen om de populaties op grote schaal
aan te tasten.

Wij verzoeken u dan ook dringend om bij de besluitvorming in Europa in te zetten op een
totaalverbod, totdat ondubbelzinnig vaststaat dat deze middelen geen effecten hebben op andere dan
de te bestrijden insecten. En dan gaat het niet alleen om de directe effecten, maar ook om
indirecte effecten of effecten als gevolg van cumulatie.
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
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