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Professioneel oebruik
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Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a. onkruidbestriidinosmiddel
- op tijdelijk onbeteeld land, alsmede op akkerranden;
- voor de opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof en bloembollen;
- in de teelt van graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen, mits
toegepast kort voor de oogst op een afgerijpt gewas;
- in de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen, mits toegepast wanneer
het loof volledig is afgestorven;
- in weilanden, waarin geen vee aanwezig is, ten behoeve van doozaai of
herinzaai, dan wel inzaai of planten van een ander gewas;
- in de fruitteelt onder appel- en perenbomen;
- in de teelt van asperges;
- in de meerjarige teelt van narcissen;
' in de teelt van kerstsparren;
- in de bosbouw tegen Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina); mits niet op
vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of
bosbessen worden geraakt;
- in de teelt van land- en tuinbouwgewassen, grasland en in weg- en
plantsoenbeplanting met behulp van "onkruidbestrijkers", mits de toepassing
zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de
apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt;
- voor pleksgewijze toepassing in land- en tuinbouwgewassen, grasland en in
openbaar groen;
- Voor een pleksgewijze toepassing op verhardingen (permanent onbeteelde
terreinen). De toepassing dient te geschieden door toedieningtechnieken gestuurd
door onkruidsensoren of door onkruidbestrijkers of in geval dit niet mogelijk is
(bijvoorbeeld bij obstakels) door een rugspuit met spuitlans;
- onder vangrails, rondom verkeersborden en wegbebakeningen, alsmede op de
grensstrook met een breedte van max. 25 cm tussen wegen of paden en de
daarlangs liggende bermen;

b. bestriidinosmiddelvoor het doden van:
-gras, rogge of gerst als dekvrucht op stuifgevoelige gronden in de
bloembollenteelt
en de akkerbouw;
-dekvruchten op erosiegevoelige gronden in de akkerbouw;
-als groenbemester geteelde gewassen;
-gewassen uit fytosanitaire overwegingen op aanwijzing van de directeur van
de Plantenziektenkundige Dienst.

c. middelvoor behandelino van stobben van afqezaaqde bomen en struiken.
ter vermiidino van nieuwe uitloop.
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Veilioheidstermiin
ln afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen mag de
toepassing niet later danT dagen voor de oogst plaatsvinden. ln de ovèrige
consumptiegewassen, behalve asperges en aardappelen, waarvoor geen
veiligheidstermijn geldt, mag de toepassing niet later dan 4 weken voor de oogst
plaatsvinden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

ht en vrijstellino
Toepassing van dit middelop half-open én gesloten verhardingen is uitsluitend
toegestaan onder certificaat votgens de 'critèria voor toepassing van
onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardiñgen'van de
Barometer duurzaam Terreinbeheer of eeñ àoor het ötgb vergel¡kbaar verklaard
certificatiesysteem.
De certificatieplicht geldt niet voor bedrijven en organisaties die glyfosaathoudende
middelen voor professioneel gebruik toepassen op niet meer dan ha gesloten en
half-open verhardingen per jaar, waarbij niet meei dan 1440 gram glyfolaat mag
worden gebruikt. Deze toepassing dient welte geschieden voìgens de 'criteria voor
toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfolaat op
verhardingen' van de Barometer duuzaam Terreinbeheer of een door het Ctgb
vergelij kbaar verklaard certificatiesysteem.

i

Toepassing in natte teelten is niet toegestaan.
B.

GEBRUIKSAANWIJZING
Roundup Evolution is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking.
Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen éénjarige en
overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden loals: kweãkgras, riet,
fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, ákkerdistel, akkermunt, veãnwortel,
knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras.
Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver en wikkesoorten en moerasandoorn.
Mossen worden niet bestreden.
De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.
De werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en
niet zijn beschadigd door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste
resultaat tijdens niet te warm, beworkt weer met een hogeìuchtvochtigheid.
Het middel dient niet te worden toegepast als er kans iJop aanhoudende vorst of
als er binnen 4 à 6 uur na de toepaésing kans bestaat op regen.
Tijdens de toepassing van het middeldienen gewas en onkruid bij voorkeur
droog te zijn.
Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan te sparen
gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Gebruik
in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootle.
Doserinq
Tegen éénjarige onkruiden: 2-4llha
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Tegen overblijvende grassen : 3-4 llha
Tegen overblijvende tweezaadlobbige onkruiden: 4-6 llha
Bij pleksgewijze toepassing: 2% spuitconcentratie (20 ml in 1 liter water)
overige selectieve toepassingen: zie het betreffende toepassingsgebied.
Watervolume

200'400liter per ha is aan te bevelen code 2M-4G. Lagere watervolumes kunnen
worden gebruikt, als de spuitapparatuur hiervoor geschikt is.
Bereidinq spuitvloeistof

- De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid
middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
Belansriik
- Vorstvrij opslaan.
- De spuitvloeistof niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen
tanks,
omdat daardoor een zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet rokenl).
- Alleen mengen met middelen vermeld in de gebruiksaanwijzing.
- De spuit voor en na gebruik onmiddellijk grondig schoonmaken.
- Voorkom drift, spuit met lage druk, houd rekening met de windrichting.

Toepassingen
Tiideliik onbeteeld land
stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die bestemd zijn voor
beplantingen, alsmede op de ploegvoor.
Grondbewerking:
- bij bestrijding van vnl. éénjarigen 1-2 dagen na toepassing;
- bij vnl. overblijvende onkruiden 1 week na toepassing.
Zaaien en planten:
- Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid of geplant.
Opmerking:
Bij toevoeging van voor dit doel toegelaten hulpstoffen kan de Roundup Evolution
dosering verlaagd worden, doch een minimum is vereist;
tegen kweek: 3 l/ha
tegen overblijvende tweezaadlobbigen : 4 llha.

Akkerranden
Toepassing: gedurende het gehele groeiseizoen. Niet spuiten op sloottaluds en het
gewas niet raken.
Voor ookomst van uien. bieten. aardappelen. witlof en bloembollen
Tegen reeds bovenstaande onkruiden.
Opmerking: Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van
genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.
Kort voor de ooost in afqeriipte qraanoewassen en drooo te ooqsten erwten en
bonen
Toepassing:
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Granen: de behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt:
- vlagblad geheel om de stengel geplooid;
- graankorrel deegrijp en minder dan 3Oo/o vocht bevat;
- het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geelzijn.
Erwten en bonen (veldbonen en stambonen):
De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan
30% vocht bevatten.

Veiligheidstermijn: tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
Opmerkingen:
1" Het behandelde graanstro kan na spoelen (bijv. een week in de regen) gebruikt
voor alle doeleinden.
2. Het behandelde ervvten en bonenstro kan vervoederd worden.
3' Grondbewerking, na verwijderen/hakselen van stro, kan onmiddellijk uitgevoerd
worden.
4. Alle gewassen kunnen direct ingezaaid worden.

worden

van heiloof
Toepassing: als het loof van de aardappelen is dooãçspoten of van nature volledig
afgestorven is.
Opmerking: Om het rniddelvoldoende gelegenheid te geven in te werken op de
onkruiden, dient niet later dan 1 week voor de oogst te worden gespoten.
Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de
bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langiaam af, waardoor de
bodembeschermende functie lang behouden blijft . Ovenrvinterende onkruiden
worden tegelij kertijd bestreden.
ln de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de
opkomst van de bloembolgewassen.
ln de akkerbouw kan vanaf een week na de bespuiting in de onbewerkte grond
worden gezaaid.

Dekvruchten gezaaid op erosiegevoelige grond sterven na behandeling langzaam
af, waardoor enezijds de bodembeschermende functie langer behouden blijft en
andezijds inzaai van een nieuw gewas mogelijk wordt. Overwinterende onkiuiden
worden tegelijkertijd bestreden. vanaf een week na de bespuiting kan in de
onbewerkte grond worden gezaaid.

Als oroenbemester oeteelde oewassen
Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het
voorjaar te voorkomen.
Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.

Doo9sluilen van diverse qewassen. indien dit uit fvtosanitaire overweo¡nqen
noodzakeliik wordt oeacht
Dosering: indien volvelds moet worden gespoten: 6-g l/ha;
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bij pleksgewijze toepassing: 2% spuitconcentratie (200 ml in 10 liter water).
Grasland
Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij
graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden wachten met spuiten tot het
kweekgras weer 10-15 cm lang is,
4-6 bladeren heeft.

a. Doorzaaien (zonder g rondbewer.king)
Toepassing:
Bij voorkeur half juli-half september.
1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale
doozaaimachine worden gezaaid. om een goede aanslag van het jonge gras te
verkrijgen is het nodig om het bespoten gras af te maaien en te verwijderen. Dit
gras mag na 5 dagen afgegraasd of afgemaaid en als kuilvoeder, of als hooi
vervoederd worden. Het uitrijden van runderdrijfmest kort voor het doozaaien
verbetert de opkomst van het nieuw ingezaaide gr:as: opletten voor betreffende
wetgeving.
b. Herinzaaien, inzaaien of planten van een ander gewas
Toepassing:
Herinzaaivan grasland bij voorkeur uitvoeren half juli/september.
Na de toepassing I week wachten voor een grondbewerking wordt uitgevoerd.
Het afstervende plantenmateriaal rnoet goed door de grond worden gewerkt
alvorens wordt gezaaid of geplant.

Toepassingstijdstip:
Toepassen op de nvarle strook vanaf 1 februaritot uiterlijk 1 juli onder bomen
welke minimaal drie jaar vaststaan.
Menging met een bodemherbicide verdient bij de eerste toepassing in het voorjaar
aanbeveling.
Opmerkingen:
- Bladeren, takken, onverhoute bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen
niet met de spuitvloeistof raken. Na het snoeien acht dagen wachten met de
toepassing om eerst de
snoeiwonden te laten verdrogen;
- Wortelopslag mag worden geraakt.

ln asperoes
Toepassingstijdstip:
Voor, tijdens en na de periode van steken, mits het gewas nog niet is opgekomen.
De grond mag ook nog niet breken.
2-iarioe teelt van narcissen
Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop
begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september.
ln kerstsparren
Volvelds over het gewas toe te passen in tenminste2 jaar oude aanplantingen van
Picea abies (P. excelsa).
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Toepassing:
ln het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel
is
verhout (na 1 november).

-.uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en
niet hoger zijn
dan 1,50 m;
- goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruipen;
- spuiten vanaf half augustus tot eind september.
Opmerking:
Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet
bevochtiging van de niet verhoute delen-van andere gewenste soorten worden
voorkomen

Concentratie:

1o/o

(100 ml in 10 liter water)

Stobbenbehandelino
Verye zaagvlakkenvan afgezette bomen insmeren met de bokkepool of bespuiten
met een 57o-oplossing (500 ml in l0literwater) om uiilopen te vobrkor"n. Ter markering kan een kleurstof toegevoegd worden.
'Opmerking:

Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen
!9t.9. omringende vegetatie worcjt geraakt.
Stobben niet behandelen als ze vooikomen tussen niet afgezette bomen van
dezelfde soort, omdat door systemische werking via met e]kaar vergroeide wortels
schade kan optreden.
In

lîllt

el

tuinbou,wg,e!,vasgg,n orasland alsmede in weg- en plantsoenbeplantino

Ple.ksgewijze enlof.seleclieve oeCtr¡oing van eenjarige en overblijvende
onkruiden
inclusief aardappelopstag met behu'ip vãn speciaälvóor dit doel ontwikkelde
onkruidbestrijders.
Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaaleen
hoogte-verschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn.
Ter bestrijding van individuele onkruidplantenãn onkruiOhaarden tussen het gewas
of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.
Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie
beslist
niet.in aanraking komen met de Roundup Evólution-oposãing.
Bestrijding van riet in cultuurgewassen w.ordt afgeradèn in verband met kans
op
schade door guttatievocht.

Concentratie: 33o/o Roundup Evolution-oplossing
(l liter Roundup Evolution oplossen in 2 liter water);
Met bepaalde apparatuur (b.v. strokenstrijkers tussen gewasrijenj'worden lagere
concentraties toegepast.
Opmerking:
- Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog
zijn.

- Resterende Roundup Evolution-oplossing dient men iñapparatuur te laten
zitten
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of na verdere verdunning te gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeteinden.
- Tijdens opslag en transport moet om de afgevende delen (touw, doek, borstel,
spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic kap zijn aangebracht zodat
contact met de huid uitgesloten is.

'

Pleksoewiize bestriidinq van onkruiden in land- en tuinbouwqewassen. orasland
alsmede in openbaar oroen met behulp van handspuitapparatuur
Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals aardappelopslag, distels, klein hoefblad,
bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middelvan een preksgewijze
bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het
aanbevolen een afschermkap of andere nauwkeurige doseringsapparatuur te
gebruiken.
Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af. Ter
markering kan een kleurstof aan de spuitoplossing toegevoegd worden.
Concentrat ie:

2o/o Roundup Evolution-oplossin g
(200 ml Roundup Evolution oplossen in l0 liter water);
Met nauwkeurige correctie- c.q. selectie-apparatuur (electronisch of met
injectienaaldsysteem) worden hogere concentraties toegepast (tot 20o/o vlv).

Pleksqewiize toepassino op verhardinoen lpelmanent onbeteetde terreinenì
De toepassing dient te geschieden door toedieningstechnieken gestuurd door
onkruidsensoren of door onkruidbestrijkers of in geval dit niet mogelijk is
(bijvoorbeeld bij obstakels) door een rügspuit mei spuiilans.
Toe te passen op plaatsen waar plantengroei ongewenst is zoals fabrieksterreinen,
opslagplaatsen, los- en laadplâatsen, boerenerven, rondom gebouwen, onder
hekwerk, omheiningen, alsmede op bestratingen, trottoirs en onverharde paden.
Opmerking:
Niet in rioolputten of over open water spuiten. Na afsterven van het onkruid (3-6
weken) wordt een borsteling aanbevolen om stof en organisch materiaal te
verwijderen.
Niet toepassen op terreinen waar een afgestorven vegetatie brandgevaar oplever.t.
Om nieuwe kieming van onkruiden te voorkomen, kan Roundup Evolution gemengd
worden met een daartoe toegelaten bodemherbicide.

onder en rondom verkeersborden. bermpalen en andere weqbebakeninoen.
alsmede op de grensstrook met een breedte van mqx. 25 cm tusseq wqqen of
paden en de daàrlanos liqoende bermen om de ingroeivan de bermvegetatle tegen
te gaan.
Toepassingstijdstip:
- in het voorjaar (maart-april) in combinatie met een bodemherbicide
- in het najaar (september-oktober)
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bespreki n o meelqeqevens

van RlwA zijn de voorlopig beschikbare gegevens over 2010 in Rijn en
Maasstroomgebied geleverd. Voor de Drentéche Aa zijn deze data nageleverd.

RIWA geeft aan: De meetdata voor 2010 (voor zover nu reeds beschikbaar) zien er wat
glyfosaatgehalten aangaat veelbelovend uit: Er zijn tot nu toe
een paar overcchrijdingen in
Nederland' Opvallend: de hoogste gehatten worden gevonden in Wattonië (Luik: 0,5i
¡tg/t,
Namêche: 0,39 ¡tgll), het hoogst gemeten gehalte in Nedertand was 0,2 microgram per
titer in
Heel' Uit de meetcampagne 2008 weten we dat Frankrijk, omgerekend naar inwoneraantal,
proBortioneel veel emissie veroozaakt.

Een kwantitatieve analyse van de meetgegevens op de 9 Nederlandse
9||ltqt:lnnamepunten én de 2 grenspuñten Eijsáen en Lobith over de periode
2007-2010 geeft het volgende resultaat (Tabel 1j.
NBmeetgegevens zijn pas betrokken vanaf 2ooi, omdat toen DoB voor
profegsionele toepassingen op verhardingen is ingevoerd op het etiket.

Tabel I Monitoring data for glyphosate at drinking
from surface water in the
2007 - 2010
Abstraction point
Number of
measurements above
detection limiU
Number of
measurements

Amsterdam-Rijn kanaal
Nieuwersluis
Brakel
Heel
ScheelhoeUstellendam

14t77
55/100
59/100
25184

22147

water abstraction points
Number of
measurements
drinking water
Number of
measurements

above

limiU

Overall
90percentite

on7

0.060
0.090
0.090

8/100
71100
6184

34152

0.080
0.199

2147

0.074

Er is dus nog een aantal innamepunten in het Maasstroomgebied dat op basis van
de 9O-percentielconcentratie nog steeds overschrijding van de norm kent (Heel en
Keizersveer). Ook in het Drentsche Aa innamepunt wõrOt de norm overschreden.
Uit persoonlijke communicatie rnet dhr T. Vlaai (Waterbedrijf Groningen) blijkt dat
er in het Drentsche Aa stroomgebied vaak helemaal geen probtemeñz¡n mät
glyfosaat maar dat er zo af en toe een jaar met grote-overschrijding"n U¡rit (ZOO1
en 2008, de laatste beînvloedt dus het nu bepaaide 90-percenúet).be oór="äk ¡t
niet bekend, vermoedelijk spelen de weersomstandigheden t.o.v. het moment van
toep.assen een grote rol, maar of het gaat om particuliere dan wel professionele of
landbouw- versus verhardingentoepassingen is nog niet bekend. (de relatie met
w-eersomstandigheden wijst echter wel meer op verhardingen)
verder is ook wel eens waargenomen dat er preventief geèpoten wordt, dat is
natuurlijk niet de bedoeling bij een contactherbicide. Er loopt inmiddels een project
a la schone Bronnen specifiek voor de Drentsche Aa om de oorzaak van het

19

probleem te achterhalen.
Tabel 2 geeft aan hoe de situatie was zonder het jaar 2010 (dus 2oo7-2oog)

Tabel 2 Monitoring data for glyphosate at drinking
from surface water in the period Z0OT - 2OOg
Abstraction point
Number of
measurements above
detection limiU
Number of
measurements

water abstraction points
Number of
measurements above
drinking water limiU
Number of
measurements

Amsterdam-Rijn kanaal

12155
34157
34157

34157

Heel

23126

6148
1 8126

42151

ScheelhoeUStellendam

1613:2

Overall
90-

percentile

0/55

0.060
0.084
0.090

4157

8151

0.100
4.220
0.160

1132

oõ7e

1

Te zien is dat de 9O-p.ercentielen voor alle individuele innamepunten van de
meetreeks 2007-2ß10 gelijk aan of lager zijn dan van de reeks 2007-2009. Het
laatste iaar ziin de concentraties dus afgenomen (of gelijk gebleven). Er is dus in
2010 wel sprake geweest van een verbetering (of op zijn minst geen verslechtering)
van de waterkwaliteit.

ln het Rijnstroomgebied blijven alle 9O-percentielen onder de norm en de waarden
zijn stabiel (Andijk, A'dam-Rijnkanaal) of licht afgenomen (Nieuwegein).
!1 het Maasstroomgebied is de situatie in Keizersveer stabiel (maar wel te hoog), in
Heel is sprake van een daling van het 9O-percentiel (maar nog steeds te hoogþ ¡¡
Brakel is het 9O-percentiel gedaald onder de norm.

ondqrstaande grafiekjes geven aan dat er sprake is van een voorzichtig
neergàande trend (maar niet statistisch significant).Let op, niet alle y-assen zijn
gelijk qua schaal.
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Grafiek 3 meetgegevens op innamepunt Keizersveer
Voor de Drentsche Aa is de situatie een beetje anders doordat 1 jaar
verantwoordelijk is voor de overschrijdingen. Het afrrvijkende jaar 2008 met veel
overschrijdingen is bepalend voor het niet behalen van de norm. ln 'normale" jaren
wordt er over het algemeen geen glyfosaat boven de norm aangetroffen. Hier ligt
het 90-percentiel ove¡ 2007-2010 duidelijk lager dan over 2007-2009. Dit komt
vooral door verdunning van de overschrijdende getallen met veel meetwaarden
,
onder de detectielimiet. Zie onderstaande

grafiek.
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B-iila.oe-lll b.Íi de beslissinq op bezwaar dd 2g aprÍl 2011 inzake Rounduo
Evolutiolt, (11228Nt, Advies

Adviescommissie voor de
bezwaarschriften Ctgb

Advies van de Adviescommissie voor de
bezwaarschriften van het college voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
betreffende het gewasbeschermingsmiddel Roundup Evolution
(2010-08 en 2010-09)
I Procedure
Bij besluit vTn2gjanuari 2010 heeft het college voor de toelating van
geyvag!.eschermingsmiddelen en biociden
thierna: ctgb) de toelãting van het
onkruidbestrijdingsmiddel Roundup Evolutión ambtshãlúe gewijzigd.-Door de wijziging
is de professionele toepassing van het middel Roundup gùolutibn aan een certificaat
gebonden.
De Vereniging van Hoveniers en Groenvoozieners (hierna: VHG) heeft bij brief van g
maart 2010 bentaar gemaakt tegen het besluit van 29 januari 2OiO. BU biief van 29
april2010 is VHG nader ingegaan op haar rolals belanghebbende in onderhavige procedure.
Cumela.Nederland (hierna: Cumela), de branchevereniging voor ondernemers in het
agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, grondverzetãn cultuurtechniek, heeft bij
brief van 17 maart 2010 eveneens bezwaaigemaakt tegen het besluit van 2gjanuårf
2010. Brj brief van 29 aprril2010 is ook cumáa nader inlegaan op haar rolals
belanghebbende in onderhavige procedure.
ln aanvulling op de bezvvaarschriften hebben VHG en Cumela op 30 september 2010
gezamenlijk een aotieplan voor de onkruidbestrijding op ver,harding ingédiend. Dit plãn
dient als alternatief voor het verplicht gestelde cärt¡ñcaàt.
Het Ctgb heeft op 15 februari 2011 een verweerschrift uitgebracht. Dit venreerschrift
is toegestuurd aan de volgende partijen:
VHG (bearvaar.de)
Cumela
Monsanto Europe (toelatinghouder Roundup Evolution),
RtWA-Maas (internationaalsamenwerkingsverband van drinkwaterbedr'rjven
die gebruikmaken van Maaswater)
Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland).

¡
.
o
o
.

(bezwaarde)

r

ltj brief van 10 maart 2011 heeft Vewin, mede namens RlwA, Evides N.V. en N.V.
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea), haar visie gegeven.
Partijen zijn op 23 maarl2011 gehoord door de Advíãscommissie voor de
bezwaarschriften van het Ctgb (hierna: de Commissie).
2

Wettelijk kader

Aanlelding voor de ambtshalve wijziging van de toelating vormt het dwingende
vezo-ek (de aanwijzing) van de voormalig minister van VROM d.d. I I se-ptember 2009
om.ofweldetoepassing van glyfosaathoudende middelen op verhardingen geheelte
verbieden, oñrvel, voor zover het de professionete toepassing op vernarãingãn betreft,
dit slechts toe te staan onder certificaat.
Bij brief van 17 november 200g heeft het ctgb de toelatinghouders van
glyfosaathoudende middelen op de hoogte gebracht van ãe ministeriële aanwijzing.
Het ctgb heeft in deze brief aangegeven n¡ãt te kiezen voor het verbieden van
glyfosaathoudende middelen, maar voor het stellen van de certificeringseis.
Roundup Evolution is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de ùerkzame stof
glyfosaat. Op 27 januari 2010 heeft toelatinghouder Monsanto aangegeven zich niet

langer te vezetten tegen het stellen van een certificeringseis bij de professionele
toepassing van Roundup Fvolution.
Op 29 januari 2010 heeft het Ctgb de toelating van Roundup Evolution als bedoeld in
artikel 28,lid 1, wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (wgb) ambtshalve
gewijzigd, Het betreft een wijziging van het wettelijk Gebruiksvoorschrift en
Gebruíksaanwijzing (WGGA). Dezewijziging is gebaseerd op artikel 41,lid 3, wgb.
Voornoemd artikel luidt als volgt:
"Het college trekt een toelating of een toepassing van een toegelaten
gewasbeschermingsmiddel ambtshalve of op aanvraag geheel of gedeelfelijk
in indien:
a. er aanwijzingen bestaan dat met in achtneming van de voorschriften
bedoeld in artikel 29, niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens
artikel 28 gestelde regels,
b. onjuiste of misleidende informatie is verstrekt met betrekking tot de
gegevens op basis waarvan het gewasbeschermingsmiddel is toegelaten, of
c. de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name van wie de toelating is
opgenomen ín het register, bedoeld in artikel 42, tweede lid, de jaarlíjkse
vergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, niet voldoet.,, .

3 Bezwaar
A VHG d.d. 9 maart 2010

l. Het verplichten van een certificaat om normoverschrijdingen terug te dringen ís
geen effectief middel. Het leidt tot een onnodige lasten- en kostenverzwaring.
2. Er bestaat een verplichting om een bewijs van vakbekwaamheíd te bezitten ten
behoeve van het gebruik van glyfosaathoudende middelen. Een certificeringseis is om
die reden een onnodige lastenverzwaring. Met name voor kleine ondernemingen zijn
de kosten van het certificeren onevenredig hoog en daarmee niet proportioneel.
3. Kennisbijeenkomsten zijn het middelom de kennis van degenen die met
glyfosaathoudende middelen werken op niveau te houden en/of te krijgen. Bezwaarde
wil dat om die reden het bijwonen van één kennisbijeenkomst over het Duurzaam
Onkruid Beheer (DOBþsyæteem verplicht wordt gesteld.
4. Glyfosaat is toegelaten tot2012. Ondernemers weten niet wat daarna gebeurt. Er is
geen zekerheid voor welke periode de investering in certificering wordt gedaan. bij het
verplicht stellen van het certificaat zou het Ctgb zekerheid moeten geven over de
toelating vanaf 2012.
B Gumela d.d.17 maart 2010
1. Het besluit heeft geen verankering in de wet. Artikel 41, lid 3, Wgb bepaalt immers
dat het Ctgb een toepassing of toelating geheel of gedeeltelijk kan intrekken. ln dit
geval is geen sprake van intrekking, maar van het stellen van een extra voorwaarde.
2. Een onderbouwing voor het voorschrijven van een ingrijpend bedrijfscertificaat
ontbreekt. Niet duidelijk is welke toepassers in binnen- en/of buitenland in welke mate
bijdragen aan de emissies van glyfosaat. Evenmin is duidelijk in- hoeverre de
DOBvoorschriften door welke toepassers niet nageleefd worden. Het is richting de
professionele gebruikers van Roundup Evolution niet uit te leggen waarom juist voor
de professionele toepassing maatregelen worden voorgeschreven, terwijl voor de niet
professionele toepassing van Roundup Evolution geen maatregelen worden
voorgeschreven.
3. Uit de toelichting bij het besluit is af te leiden dat sprake is van een keuze tussen
het intrekken van de toelatíng of het opnemen van de verplichting van een certificaat.
Niet duidelijk is of ook andere alternatieve maatregelen overwogen zijn.
4. Glyfosaat is toegelaten tot2012. Ondernemers weten niet wat daarna gebeurt. Er is
geen zekerheid voor welke periode de investering in certificering wordt gedaan. lndien
er al sprake zou moeten zijn van een certificeringsverplichtíng, dan ligt het meer voor
de hand om deze in te voeren na de komende herbeoordeling in 2012.
5' Bezwaarde vreest voor precedentwerking: gaat men de certificeringseis vaker
stellen, nu de handhavingscapaciteit wordt teruggeschroefd?
6. Het verplichten van een certificeringschema betekent dat de
eindverantwoordelijkheid mede bij de toepasser komt te liggen. De opdrachtgever c.g.
terreineigenaar is echter degene die bepaalt op welke wijze het onkruidbeheer dient te
worden uitgevoerd. Aangezien de toepasser dienstverlener is, is er geen zicht op het
feit of meerdere partijen werkzaam zijn voor de terreinbeheerder en kan de

