Verslag overleg Praktijknetwerk Zeeland
woensdag 21 november 2006 // Rijkswaterstaat // 10.00 – 12.30 uur

Aanwezig: Michiel Bil (voorzitter), Chris van Dijk, Rien Klippel, Ans Lourensen , Jasper
Maaskant (verslag), Bert Otten, Koos van Splunter, John Verhage, Tom Vermin, Sjaak de
Visser, Marian Vlaswinkel, Adriana Wijga, Freek Wisse
Afwezig: Corné Kempenaar

1
Opening / mededelingen
Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3
Verslag vergadering 21 juni 2006
N.a.v. de mededeling dat Waterschap Zeeuws Vlaanderen nog niet participeert in het
netwerk, het waterschap is alleen agendalid:
In het laatste bestuurlijke overleg met het Waterschap Zeeuws Vlaanderen is het vanwege
tijdgebrek niet meer besproken. Het staat voor het volgende overleg op de agenda (actie 12)
Michiel heeft meerdere pogingen gedaan om contact te krijgen met Zeeland Seaports, maar
tot dusverre zonder resultaat. Michiel gaat nogmaals een poging wagen om Dhr. Zuidweg te
contacteren. (Actie 1)
Om de acties overzichtelijker te maken, zal er vanaf het volgende verslag een actielijst
gemaakt worden door Jasper. (Actie 2)
4
Landelijke ontwikkelingen
Ovo-advies
Het Ovo-advies is aan de orde geweest in de vergadering van het LBOW (Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water). Hier is besloten om het advies over te nemen. Dit betekent dat
beheerders die kiezen voor chemische onkruidbestrijding vanaf 2007 extra maatregelen
moeten nemen om afspoeling zoveel mogelijk te voorkomen. Werken volgens de DOB
methode wordt hierbij genoemd. De gangbare techniek is niet langer voldoende. Hiermee zal
het verplicht worden te gaan registreren, meer insteken op preventie en er zal binnen twee
jaar gecertificeerd moet worden voor de DOB-methode of een vergelijkbare methode.
Tenslotte mogen geen bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden gebruikt in bijzondere
gebieden (nader in te vullen KRW). Het OVO-advies is te vinden op www.dobverhardingen.nl/publicaties/rapporten.
De SIDT (Stuurgroep Implementatie Duurzaam Terreinbeheer) gaat aan de slag om het
advies in praktijk te brengen.
Bij de gemeenten is nog niets bekend over het besluit van het LBOW. Zodra het verslag van
het LBOW is vastgesteld, stuurt Michiel het naar de leden. (Actie 3)
Glyfosaat
13 december komt het CTB (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen) bijeen en
zullen er uitspraken worden gedaan over de toelating van Glyfosaat. De verwachting is dat
Glyfosaat op verhardingen verboden wordt voor particulieren. Voor professioneel gebruik

mag Glyfosaat alleen in combinatie met emissiebeperkende maatregelen worden gebruikt.
Dit zal ook op het etiket worden gedrukt.
Glyfosaat is een groot probleem als het dicht bij een drinkwater innamepunt wordt gebruikt.
Men ziet wel een grote stijgende lijn in de concentraties in het oppervlaktewater.
De toelating voor MCPA blijft hetzelfde. Freek vreest dat bij de restricties die aan Glyfosaat
worden gesteld, er een grote toename in het gebruik van MCPA zal komen. Volgens het CTB
is het gewoon toegelaten op verhardingen, maar de DOB-methode stelt wel eisen aan het
gebruik van MCPA.
Economic
Gemeente Middelburg gaat een proef doen met Economic. Dit is een minerale (koolzaad)olie
die bij de Round-Up gevoegd wordt om zo een verdere reductie van het middelengebruik te
bewerkstelligen. Ook Marian gaat volgend jaar proeven doen. Michiel gaat navraag doen of
andere gemeenten in Nederland dit middel al gebruiken. (actie 4)
5
Resultaten gemeenten
Marian geeft een presentatie over de resultaten van de gemeenten. De presentatie wordt
bijgevoegd bij het verslag. Marian stuurt de presentatie digitaal naar Jasper (Actie 5).
Op dit moment registreert ongeveer 80% van de gemeenten. Dat is een heel positief
resultaat. Dit zal worden teruggekoppeld naar het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg).
(Actie 6)
Voorstel is om de gemeenten die nog niet alle gegevens hebben aangeleverd hierop aan te
spreken. Het gaat hier om de gemeenten Sluis en Reimerswaal.
Michiel en Marian gaan om de tafel om de pieken en dalen in de grafieken te analyseren.
(actie 7)
Het waterschap Zeeuwse Eilanden had de intentie om in 2006 te gaan meten voor een 0meting, maar vanwege ziekte is het er dit jaar niet van gekomen. Rijkswaterstaat heeft wel
gemeten in het Veerse meer nabij Noord-Beveland. Conclusie is dat het logistiek gezien heel
lastig is om op het goede moment te bemonsteren. Na de derde spuitronde zijn er opnieuw
metingen verricht.
6
DOB Noord-Beveland
Het was de bedoeling dat de gemeente Noord-Beveland in 2006 zou gaan certificeren. Maar
dat gaat vooralsnog niet gebeuren. De kosten voor certificering zijn 3800 euro en de jaren
daarna 3700 euro. Dat is meer dan de helft van het totale budget dat de gemeente heeft voor
onkruidbeheer. De gemeente vindt dit bedrag voor certificering veel te hoog.
Na klachten van Tom bij de Stichting Milieukeur is hij gevraagd om bij de
begeleidingscommissie zijn verhaal te komen doen. Echter, hij heeft andere afspraken en zal
een schriftelijke reactie naar de begeleidingscommissie sturen. Rien is ook gevraagd een
reactie te geven. Corné zit in de begeleidingscommissie. Op dit moment heeft KIWA een
monopoliepositie. Zij is de enige die mag certificeren en ze kijken niet naar de grootte van de
gemeente, dus alle gemeenten betalen hetzelfde bedrag voor certificering.
Als de kosten redelijker worden, wil Noord-Beveland alsnog certificeren.
Tom en Rien houden ons op de hoogte. (Actie 8)
7
Doelstellingen voor 2007
Het Praktijknetwerk gaat zich het komende jaar niet alleen richten op verhardingen, maar
ook op het gebruik in het openbaar groen. Het blijkt dat daar ook nog veel winst te behalen
valt. Registreren van middelgebruik in openbaar groen, sportvelden en begraafplaatsen kan
met dezelfde module als voor verhardingen. Meer informatie bij Chris van Dijk.

Het is de bedoeling om volgend jaar 2 tot 3 keer bij elkaar te komen. In ieder geval in maart
en in oktober. Financiering netwerk: LNV is bereidt financieel bij te dragen mits duidelijk
wordt dat betrokken partijen (provincie, waterschap, WUR ed.) gelijkelijk financieel bijdragen.
Om dit aan te kunnen tonen wordt een projectplan voor 2007 opgesteld waaruit moet blijken
dat partijen middelen voor 2007 hebben gereserveerd (actie 11).
Michiel zal de stukken uit het IOP (Integraal Omgevingsplan) die betrekking hebben op
duurzaam beheer doorsturen naar de leden. (actie 9)
8
Rondvraag
Vanwege tijdgebrek is er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Jasper had nog wel een onderwerp voor de rondvraag. Afgesproken is dat het
projectvoorstel voor "Duurzame Hoveniers in Zeeland" rondgestuurd wordt. De Provincie
bekijkt de mogelijkheden om het project te subsidiëren.
Noot Jasper: Ik zou graag willen weten of de gemeenten iets in het plan zien en dat het
project kans van slagen heeft. Graag reactie naar gc.maaskant@zeeland.nl (actie 10)
9
Sluiting
De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
Actielijst
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Michiel
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en
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Tom en
Rien
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Michiel

09/11-2006

Allen
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Michiel
en
Marian
Michiel

11/11-2006

08/11-2006

12/11-2006

Actie
Proberen contact te leggen met dhr. Zuidweg van
Zeeland Seaports
Een actielijst bijvoegen bij het verslag
Als het verslag van de LBOW is vastgesteld, verslag
rondsturen naar de leden
Navragen of er landelijk meer gemeenten zijn die al
ervaringen hebben met "Economic"
De gehouden presentatie digitaal opsturen naar
Jasper
De resultaten van de gemeenten terugkoppelen
naar het RBO
De resultaten van de gemeenten analyseren

Datum
afronding
Maart 2007
Zsm
Maart 2007
Maart 2007
Zsm
Maart 2007
Maart 2007

De leden op de hoogte houden van de
ontwikkelingen t.a.v. de begeleidingsgroep voor
certificering.
De stukken uit het Integraal Omgevingsplan die
over Duurzaam Beheer gaan, opsturen naar de
leden.
Het projectplan Duurzame hoveniers in Zeeland
bekijken en een reactie sturen naar Jasper
Projectplan Praktijknetwerk 2007

Maart 2007

Overleggen waterschap Zeeuws Vlaanderen over
participatie in netwerk

Maart 2007

Maart 2007

Zsm
Zsm

