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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar em¡ssieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoiden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mental¡teitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neon¡cotinoiden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2Ot4. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicot¡notden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriend mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-
De

Krijn Provoost, regiodirecteu r Natu urmon u menten Zuid-Holland /Zeeland

t http://n¡euweoogst.nu/scr¡pts/edoris/edor¡s.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_¡d=21BgOZ.
2 http://ec.europa.eulenvironment/integration/research/newsalert/pdflneonicotino¡d_and_fipron¡l_harm_fish_and_b¡rds_4O2na5_en.pd^
3 Declines in insectivorous b¡rds are associated with h¡gh neonicotinoid concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hier¡n zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afãeling Delflands croen, Agrar¡sche Natuuruereniging Vóckestaert, KNNV afdelinq Delfland en
Weidevogelwacht M¡dden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emiss¡eloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinorden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. W¡j vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicot¡no'iden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrappoftage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog n¡et substant¡eel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinorden is direct en indirect2. Een direct effect ¡s het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsooden en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2OI4. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoìden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriendel groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-
Delflanda

reg iod i recteu r Natu u rmon u mente n Z u id- Hol la nd / Zeeland

t http://nieuweoogst.nulscr¡pts/edor¡s/edoris.dll?tem=LTOM-TEXT-VIEW&doc-¡d=218802.
2 http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdflneonicotino¡d_and_f¡pron¡l-harm_fish-and-birds-402na5-en.pdf\
3 Declines in ¡nsectivorous birds are assoc¡ated w¡th high neon¡cotlnoid concentratlons. Hallmann et al. (2014)
4 H¡er¡n zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afdel¡ng Delflands Groen, Agrar¡sche Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland en
We¡devogelwacht Midden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijd¡ngsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen deZuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoiden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen ¡n Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgent getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2OI4. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoTden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landel¡jk ¡n de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer vooftvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Krij Provoost, regiod irecteur Natu u rmon u menten Zuid-Hol la nd /Zeeland

t http://n¡euweoogst.nu/scr¡pts/edor¡s/edor¡s.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802.
2 http://ec.europa.eulenvironment/¡ntegration/research/newsalert/pdflneon¡cotino¡d_and_Fipronil_harm_fish_and_b¡rds_4O2na5_en.pdf\
3 Decl¡nes ¡n insect¡vorous birds are assoclated with high neon¡cotino¡d concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hierln zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afdel¡ng Delflands Groen, Agrarische Natuurverenigìng vóckestaert, KNNV afdeling Delfland en
We¡devogelwacht M¡dden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. W¡j vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. D¡t kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicot¡no¡den
hoog en worden in de waterkwaliteitsrappoftage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsooften en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlat¡e aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2014. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoTden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriend groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Krijn Provoost, regiod irecteur Natu u rmon umenten Zuid-Holla ndlZeela nd

t http://nieuweoogst.nu/scr¡pts/edoris/edor¡s.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802.
2 http://ec.europa.eu/environment/integ¡ation/research/newsalert/pdflneonicot¡noid_and_fipron¡l_harm_fish_and_birds_4O2na5_en.pdf\
3 Declines ¡n ¡nsect¡vorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hierin z¡tten naast Nãtuurmonumenten LTO Noord afdeling Delflands croen, Agrarische Natuurueren¡ging vóckestaert, KNNV afdel¡ng Delfland en
We¡devogelwacht Midden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinolden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog vooftvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoïden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentrat¡es nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinorden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen n¡et d¡rect giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulat¡es. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2OI4. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinolden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vrien
Delflanda

del roet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Krijn regiodirecteu r Natu urmon umenten Zuid-Holla nd /Zeeland

I http://nieuweoogst.nu/scr¡pts/edor¡s/edoris.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802.
2 http://ec.europa.eu/env¡ronment/integrat¡on/research/newsalert/pdflneon¡cot¡noid-and_fipronil_harm_fish_and_birds_402na5_en.pdf\
3 Declines ¡n ¡nsectivorous birds are assoc¡ated with high neonicotinoid concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hierin zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afdel¡ng Delflands Groen, Agrar¡sche Natuuruereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland en
We¡devogelwachi Midden-Delfland
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23 maart 2015
Wyke Smit
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoiden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl,

Het effect van veel neonicotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet d¡rect giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2074. De vervuiling van het oppervlaktewater met neon¡cotinoïden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriendel groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-
Delfland4

Krijn regiodirecteu r Natu u rmon umenten Zu id-Hol land /Zeeland

t http://nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802.
2 http://ec.europa.eu/environment/ìntegration/research/newsalert/pdflneon¡cotino¡d-and-f¡pronil-harm_flsh_and_b¡rds-4o2na5_en.pdf\
I Declines in ¡nsectlvorous b¡rds are assoc¡ated with high neon¡cot¡noid concentrations. Ha¡lmann et al. (2014)
4 Hierin z¡tten naast Natuurmonumenten LTO Noord afdeling Delflands Groen, Aqrarische Natuuruereniging Vóckestaert, KNNV afdeling Delfland en
Weidevogelwacht Midden-Delfland

(Gt
\r"



Natuurmonumenten_/t.
(!à

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
T.a.v. het College van B&W
Postbus 1

2640 AA Pijnacker

Noordereinde 60

Postbus 9955
'1243 ZS 's-Graveland

T (o3s) 6ss 99 33

F (o3s) 6s6 31 74

www.natuurmonumenten nl

¡BAN NL 58 ìNGB 0óóó 028s 24

BIC INGBNL2A

KvKnr 405Tó730

Datum

Behandeld door

Telefoonnummer

23 maart 2015
Wyke Smit
010-2170 133

Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze þrief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neon¡cotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoiden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinolden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentrat¡es van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2014, De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoÏden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vrien
Delflanda

roet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Krijn reg iod i recteu r N atu u rmon u menten Zu id- Hol I a nd / Zeeland

t http://nieuweoogst.nulscripts/edoris/edoris.dil?tem=LfOM_TEXT_VIEW&doc_¡d=218902.
2 http://ec.europa.eu/environment/integrat¡on/research/newsalert/pdflneon¡cot¡no¡d-and_fipronil-harm-fish_and_birds_4O2na5_en.pdl\
3 Declines in ¡nsectivorous birds are associated w¡th high neon¡cotinoid concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 H¡erin zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afãeling Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland en
Weidevoqelwacht M¡dden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar em¡ssieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neon¡cotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoiden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentrat¡es nog n¡et substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel ovedredingenl.

Het effect van veel neonicotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect ¡s het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere d¡ersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2O14. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoiden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriend groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-
Del

Provoost, regiodirecteur Natuurmonumenten Zuid-Holland /Zeeland

I http://n¡euweoogst.nu/scr¡pts/edor¡s/edoris.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802.
2 http://ec.europa.eu/environment/integrat¡on/research/newsalert/pdflneon¡cot¡no¡d-and_fipronil_harm-fish-and-birds_4O2na5_en.pdf\
3 Declines in insect¡vorous birds are associated w¡th h¡gh neonicot¡noid concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hier¡n zitten naast Natuurmonumenten LTo Noord af¿el¡ng Delflands Groen, Aqrarlsche Natuurvereniging Vóckestaert, KNNV afdeling Delfland en
Weidevogelwacht M¡dden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoiden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. D¡t kan onder meer door handhaving van gebruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoTden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neon¡cotinoïden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersooften waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid ¡n het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2014. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoïden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriendelijke groet, mede namens de Natuur- en Milieufederat¡e Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-
Delflanda

Provoost, reg¡odirecteur Natuurmonumenten Zuid-Holland /Zeeland

t http:,//nieuweoogst.nu/scr¡pts/edoris/edoris.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218802
2 http://ec.europa.eu/environment/integrat¡on/research/newsalert/pdflneon¡cot¡no¡d_and_fipronil_harm_fish_and_birds-402na5-en.pdn
3 Decl¡nes in insect¡vorous birds are associated with high neon¡cotino¡d concentrat¡ons. Hallmann et al. (2014)
4 Hlerin zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord af¿el¡ng Delflands croen, Agrarische Natuuruerenigìng Vóckestaert, KNNV afdeling Delfland en
Weidevogelwacht Midden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027'streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicot¡norden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dr¡ngen. Dit kan onder meer door handhaving van gébru¡k
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoTden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateert
nog veel oveÉredingenl.

Het effect van veel neonicotinolden is d¡rect en indirect2. Een direct effect ¡s het verdwijnen van insecten. Een ,

indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een publicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer z¡jn er zorgen, getulge de
kamerbrief van 27 oktober 2OL4. De vervuiling van het oppervlaktewater met neonicotinoiden in de
glastu¡nbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen 10 jaar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele paÉijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij willen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een effectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met vriendelijke groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Provoost, reg iod irecteu r Natuu rmon u menten Zuid-Holland /Zeeland

t http:,rynieuweoogst.nu/scripts/edor¡s/edoris.dll?tem=LTOM_ÍEXT_VIEW&doc_¡d=218902.
2 http://ec.europa.eu/environment/¡ntegration/research/newsalert/pdflneon¡cotino¡d_and_fipronil_harm_fish_and_b¡rds_4o2na5_en.pdf\
3 Declines ¡n ¡nsectivorous birds are associated with high neon¡cot¡noid concentrations. Hallmann et al. (2014)
a Hierin zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afãeling Delflands croen, Agrarische Natuuruerenigìng Vóckestaert, KNNV afdeling Delfland en
We¡devogelwacht lvlidden-Delfland
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Geachte bestuurder,

Het vorig jaar afgesloten afsprakenkader 'Samen op weg naar emissieloze kas in 2027' streeft naar een
"(nagenoeg) 0 emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater". Met deze brief willen wij uw
specifieke aandacht vragen voor neonicotinoïden (waaronder imidacloprid) in het water van de
glastuinbouwgebieden in Zuid Holland. Wij vragen u elk vanuit uw rol om nog voortvarender, de aanwezigheid
van deze middelen in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gãbruik
en lozingen en een bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers te bewerkstelligen. 

-

In het oppervlaktewater Þinnen de Zuid Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentrat¡es neonicotino'iden
hoog en worden in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijding
geconstateerd. Ook bleek dat de concentraties nog niet substantieel zijn teruggedrongen. De nVWA constateeft
nog veel overtredingenl.

Het effect van veel neonicotinorden is direct en indirect2. Een direct effect is het verdwijnen van insecten. Een
indirect effect is er op een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen n¡et direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Vorig jaar verscheen in Nature een puólicatie3
die een correlatie aantoont tussen hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater en een
neergaande trend in (insectenetende) vogelpopulaties. Ook in de Tweede Kamer zijn er zotgen, getuige de
kamerbrief van 27 oktober 2OL4. De vervu¡l¡ng van het oppervlaktewater met neonicotinoiden in de
glastuinbouwgebieden is zodanig dat effecten op de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en
broedvogels in deze gebieden in gevaar komt. De weidevogelstand is landelijk in de afgelopen tO ¡aar tijd zo snel
afgenomen dat de helft van de weidevogelpopulatie is verdwenen. In Zuid-Holland werken vele partijen samen
aan het herstel van de weidevogelpopulaties.

Wij w¡llen u vragen of u deze problematiek erkent en of u het met ons eens bent dat een meer voortvarende
aanpak nodig is. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken over de totstandkoming van een eifectievere
aanpak. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat schoon water de kwaliteit van de natuur waarborgt.

Met groet, mede namens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Weidevogelpact Midden-

Jan Provoost, regiodirecteur Natu u rmon umenten Zuid-Holland /Zeeland

I http://n¡euweoogst.nu/scr¡pts/edor¡s/edor¡s.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=218902.
2 http://ec.europa'eu/environment/integration/research/newsaleÉ/pdflneonicotino¡d-and_fipronil_harm-t¡sh_and_birds_4o2na5_en.pdf\
3 Declines in ¡nsectivorous birds are associated w¡th h¡gh neonicotino¡d concentrations. Hallmann et al. (2014)
4 Hier¡n zitten naast Natuurmonumenten LTO Noord afðeling Delflands Groen, Agrarische Natuuruereniging Vockestaert, KNNV afdel¡ng Delfland en
Weidevogelwacht Midden-Delfland
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