Praktijknetwerk Zeeland
Verslag
29 april 2008 // Provincie Zeeland, dir. RMW zaal A // 14.00 uur
Aanwezig: Michiel Bil (vz), Jasper Maaskant (verslag), Marian Vlaswinkel, Chris van Dijk, Freek
Wisse, Jos Goossen, Annemarie de Kok, Rien Klippel, Joachim Koutstaal
1 Opening/ mededelingen
Michiel opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Rien meldt dat door het SIDT (Stuurgroep Implementatie Duurzaam Terreinbeheer) een brandbrief is
gestuurd aan de Staatssecretaris. Hierin staat dat als er geen geld beschikbaar komt om de
problemen met Glyfosaat in drinkwater op te lossen dat het SIDT haar opdracht teruggeeft. Zo kan het
SIDT haar werk niet doen.
Er waren hoge verwachtingen van het SIDT, maar het blijkt een aanfluiting te zijn.
Rien stuurt een kopie van de brief naar de leden van het praktijknetwerk. (Actie 28)
Het AIDT zal nog wel blijven voortbestaan, alleen zal het niet meer opereren onder het SIDT.
2 Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Verslag overleg 02-10-2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: Actielijst
Actie 1: blijft staan.
Actie 20: De leden moeten zich zelf even aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan niet worden gedaan
door Jasper.
Actie 21: Het begrip toepasser staat omschreven in het certificatieschema van de Stichting Milieukeur.
Actie 22: Dit bleek niet haalbaar.
De waterschappen zijn wel bezig met gezamenlijke certificering voor zilver. Rien houdt ons op de
hoogte. (Actie 29)
De provincies gaan gezamenlijk ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om het middelenverbruik
terug te dringen en te certificeren. Michiel houdt op de hoogte. (Actie 30)
Michiel zal de contactpersoon van de provincie Drenthe doorgeven aan Chris (Actie 31)
Actie 23, 24, 25: afgehandeld
Actie 26: Vorig jaar is eenmalig bemonsterd in een aantal gemeenten in het beheersgebied van
waterschap Zeeuwse Eilanden. De bemonsteringsresultaten worden uitgedeeld. Dit jaar wordt het
meer systematisch aangepakt en wordt er een aantal keer per jaar bemonsterd.
Actie 27: afgehandeld
4 Ontwikkelingen in beleid en certificering
Het certificatieschema was niet geheel geschikt voor aannemers. Het nieuwe certificatieschema
hiervoor ligt op dit moment bij het CTGB.
De certificeringsverplichting blijft onzeker. Hiervoor moet het wettelijk gebruiksvoorschrift aangepast
worden. Dit zal niet op korte termijn zijn.
De AID heeft aangegeven te gaan controleren. Zij controleert onder andere op: juiste middel, juiste
apparatuur, weer, spuitlicenties, plattegronden en administratieve controle.
Goes wil een aantal proeven gaan doen met verschillende concentraties middel en uitvloeier. PRI gaat
dit jaar ook proeven doen. Voor wat betreft het weer is er geen verschil. In de nieuwe
registratiemodule kunnen ook de verschillende uitvloeiers geregistreerd worden.

5 Subsidie Praktijknetwerken
LNV heeft de subsidie stopgezet. Dit probleem is in Zeeland opgelost door bijdragen van RWS, beide
waterschappen, Provincie Zeeland en WUR.
6 Korte evaluatie 2007 plus presentatie resultaten door Marian
Marian deelt een aantal grafieken uit en licht deze toe. De belangrijkste conclusies:
• Alle gemeenten registreren het onkruidbeheer via de registratiemodule.
• Er is een grote stap voorwaarts gezet met de vermindering van het middelenverbruik van
glyfosaat bij de Zeeuwse gemeenten.
• De provincie Zeeland is de enige provincie die minder Glyfosaat is gaan gebruiken in
Nederland.
7 Korte evaluatie Themadag
Het was een geslaagde dag! Er zijn nog wel enige verbeterpuntjes, maar die hou je altijd.
Wel is gebleken dat vrijdagmiddag niet de meest ideale dag is voor een themabijeenkomst.
8 Plannen voor 2008
• In principe is dit het laatste jaar van het praktijknetwerk
• Dit jaar worden alle gemeenten nog een keer bezocht door Marian en Michiel.
• Er wordt nog een afsluitende bijeenkomst georganiseerd.
• Er wordt geprobeerd het middelengebruik in het openbaar groen mee te nemen in de
registratiemodule.
• Er wordt geprobeerd 4 bedrijventerreinen te betrekken bij het duurzaam beheer, te weten:
DOW, Zeeland Seaports, Delta, Kobelfred.
• Michiel schuift ook dit jaar aan bij de contactgroep Groen voor een terugmelding vanuit het
praktijknetwerk
• Michiel zal ook aanwezig zijn bij het Groenhoofdenoverleg.
Een tip is om meer aandacht te geven aan omvorming en preventie. Michiel en Marian zullen dit
toevoegen aan het plan van aanpak en zullen dit tevens meenemen in de gesprekken met de
gemeenten. (Actie 32)
Het CROW komt binnenkort met een nieuw handboek over duurzaam beheer. Het handboek over
omvorming en preventie zal waarschijnlijk eind dit jaar beschikbaar zijn.
Het is een idee om samen met het Regioteam Zuiver Zeeuws Water een collage te maken met foto’s
van voorbeelden met de contactpersoon onder de foto. Michiel zal bij de bezoeken aan de gemeenten
vragen voor medewerking van de gemeenten (Actie 33)
9 GPS-toepassing
Men is op zoek naar slimme toepassingen van GPS. Zo gebruikt de gemeente Barendrecht een quad
met GPS om de middel/plaatsgebonden registratie te verbeteren.
De leden van het praktijknetwerk vinden het een interessante ontwikkeling, maar eerst moet de rest
goed geïmplementeerd worden voordat hiermee begonnen kan worden. Michiel en Marian zullen dit
punt wel meenemen in het bezoek aan de gemeenten. Ook zal dit worden meegenomen in bezoeken
aan aannemers.
10 Rondvraag
Marian vraagt naar ideeën voor een mogelijk andere indeling van de DOB-weerfax. Er zijn meer
mogelijkheden door de voortgang in de techniek. (b.v. Weed-it 2, onkruidstrijker). Dit is een positieve
ontwikkeling, mits er een goede toelichting bij de weerfax komt.
Rien vraagt of er nog een jaarverslag wordt gemaakt. Er wordt geen jaarverslag gemaakt van alle
praktijknetwerken. Marian en Michiel zullen wel een jaarverslag maken van Praktijknetwerk Zeeland.
(Actie 34)
Rien vraagt zich ook af wie het stopzetten van de subsidies landelijk aan de kaak stelt.
Michiel zal het inbrengen in het RBO, waarna zij het richting het LBOW aan de orde kunnen stellen.
(Actie 35) Rien waarschuwt dat als er niets gebeurt, straks Glyfosaat verboden zal worden!

Joachim stelt dat het CTGB de shortlist van 2006 heeft goedgekeurd, terwijl er al veel nieuwere
shortlisten beschikbaar zijn.
T.o.v. 2006 zijn er een paar dingen veranderd. De nieuwe shortlisten worden straks weer
goedgekeurd.
Chris meldt dat begin volgende week de nieuwe registratiemodule wordt geïmplementeerd. Er zijn
veel verbeteringen aangebracht. Het programma is flexibeler geworden.
11 Sluiting
Sluiting om 16.30 uur.
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Datum afronding

Proberen contact te leggen met Zeeland Seaports
De brief van het SIDT doorsturen naar de leden
De leden op de hoogte houden van gezamelijke
certificering waterschappen
De leden op de hoogte houden van de voortgang van
de provincies op het gebied van middelengebruik en
certificering
Contactpersoon provincie Drenthe doorgeven aan
Chris
Omvorming en preventie opnemen in pva en
meenemen bij bezoek aan gemeenten
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Medewerking vragen aan gemeenten voor collage met
voorbeelden van preventie
Jaarverslag maken
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Stopzetting subsidie inbrengen in het RBO
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