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Onderwerp : Initiatiefvoorstel "afbouw gebruik pesticiden in Fryslan 2021-2030" in re-
latie met het pachtbeleid 2022

Geachte statenleden,

Onlangs is door uw Staten het initiatief "afbouw gebruik pesticiden in Fryslan 2021-2030"
aangenomen. In dit voorstel staat ten aanzien van de provinciale gronden het navolgende:

Hoofddoelstelling: Het volledig afbouwen van het gebruik van pesticiden (zowel biociden als
gewasbeschermingsmiddelen) in Fryslan, waarbij "vanaf uiterlific 2022 geen pesticiden
meer gebruikt worden door de provincie zeff en op provinciale (pacht)gronden in Fryslan"

Dit raakt het nieuwe pachtbeleid voor 2022 dat wij 23 november hebben vastgesteld.
Daarom informeren wij u middels deze brief over de relatie tussen uw initiatiefvoorstel en het
nieuwe pachtbeleid.

In dit pachtbeleid is rekening gehouden met het initiatiefvoorstel "afbouw gebruik pesticiden
in Fryslan 2021-2030". Het gebruik van glyfosaat wordt per 1 januari 2022 op at onze pacht-
gronden verboden. Het gebruik van pesticiden is op onze pachtgronden per 1 januari 2022
verboden, met uitzondering van onze agrarische ruilgronden (gras- en bouwland). Wij ver-
pachten in totaliteit ca. 2000 ha met de volgende onderverdeling

1. Circa 1073 ha natuurland, natuurland botanisch, reguliere landbouwgronden binnen
de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)

2. Circa 927 ha gronden, ruil- en restgronden, voornamelijk graslanden
a. Natuuropgave circa 537 ha ruilgrond
b. Infra-opgaven circa 300 ha ruilgrond
c. Veenweide circa 25 ha ruilgrond
d. Strategische Grondvoorraad 25 ha ruilgrond
e. Ruilverkaveling Franekeradeel-Harlingen circa 40 ha ruilgrond (vnl. bouwland)
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Voor al onze pachtgronden is het gebruik van glyfosaat per 1-1-2022 niet meer toegestaan.
Voor de categorie 1 en 2a t/m 2d zal het gebruik van pesticiden per 1-1-2022 alleen met toe-
stemming van de provincie mogen worden ingezet. Het gebruik van pesticiden mag alleen
worden gebruikt als het mechanisch/handmatig verwijderen van probleemkruiden aantoon-
baar niet toereikend blijkt te zijn. Voor onze categorie 2e, onze bouw/akkerland gronden, 40
ha is het verbod op pesticiden per 1-1-2022 nog niet haalbaar omdat wij hiervan de conse-
quenties nu niet volledig kunnen overzien. Voor de gewasbestrijding binnen categorie 2e zijn
nog weinig alternatieven voorhanden. Nu zijn de agrarische bedrijven al vanuit het Rijk ver-
plicht een gewasbestrijdingsplan voor zowel gras- als bouwland te maken en hierover de
rapporteren. Hier is dus reeds sprake van een meldplicht. Agrariers mogen alleen wettelijk
toegestane pesticiden gebruiken. VVij hebben meer tijd nodig om de consequenties van het
stopzetten van pesticiden binnen categorie 2e uit te werken. In maart 2022 zullen wij u over
de verdere uitwerking informeren en de mogelijkheden hier toe tussentijds onderzoeken.

Voor pachters die dezelfde provinciale grond opnieuw in pacht krijgen voor het jaar 2022
(aansluitend aan de pacht van 2021) wordt een uitzondering gemaakt. Zij hebben geen mel-
dingsplicht en mogen de onkruiden bestrijden zonder schriftelijke toestemming. Met de wet-
telijk toegestane middelen welke geen glyfosaat bevatten.

In eerder vastgesteld pachtbeleid is bemesting in kwetsbare randzones bij gras- en bouw-
land reeds verboden. Het verbod op gebruik van pesticiden in kwetsbare randzones bij
bouwland was reeds ook verboden. Het verbod op gebruik van pesticiden in kwetsbare rand-
zones bij grasland wordt nu in het pachtbeleid van 2022 toegevoegd.

Met de vaststelling van het initiatiefvoorstel is afgesproken dat Gedeputeerde Staten in maart
2022 Provinciale Staten informeert hoe zij denkt uitvoering aan het voorstel te kunnen ge-
ven. Voor het gebruik van pesticiden volgen wij de wettelijke kaders vanuit de EU en het mi-
nisterie van LNV. VVij gaan wel in gesprek met het Rijk (en de EU) over het stopzetten van
het gebruik van pesticiden.

Het nu vaststellen van het pachtbeleid is van belang omdat onze pachters voor 1 januari dui-
delijkheid moeten hebben of zij wel of niet pachtgronden krijgen toegewezen. Dit omdat zij in
hun bedrijfsvoering voor 2022 hier rekening mee moeten houden. We hopen u hiermee eerst
voldoende te hebben geInformeerd.

Namens heAcollege van Gedeputeerde Staten,

drs. A.A.M.

mevr. R. Riemersma, MBA MOM
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