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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513AA DEN HAAG  

 

  
Datum 8 juni 2015 

Betreft In kennis stellen van een wijziging van het Besluit 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 

gewasbescherming buiten de landbouw 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2015/97802 

Bijlage(n) 

1 

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij stel ik u in kennis van de voorgenomen wijziging van het Besluit 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit besluit regelt een verbod op het 

vermijdbaar gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het 

besluit vloeit mede voort uit de Kabinetsnota Gezonde groei, Duurzame oogst 

(Kamerstukken II 2012/13, 22 858, nr. 145). 

Het betreft het niet toestaan van het gebruik van (chemische) 

gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen vanaf begin 2016 en overige 

(onverharde) terreinen vanaf eind 2017. Voor overige terreinen geldt de 

maatregel alleen voor professioneel gebruik. Het besluit beoogt een bijdrage te 

leveren aan de doelstellingen voor waterkwaliteit en het beperken van het 

beperken van de blootstelling van het brede publiek vanwege de volkgezondheid. 

Op grond van het besluit zijn uitzonderingen mogelijk in situaties waarin 

chemische gewasbescherming echt noodzakelijk is, waaronder industrieterreinen 

(verharde terreinen) en sport- en recreatieterreinen (overige terreinen). Het 

besluit is niet van toepassing op landbouwbedrijven voor het telen en kweken van 

gewassen. Voor de verdere inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de 

ontwerpnota van toelichting. 

 

De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling 

advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit geschiedt niet eerder 

dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is 

overgelegd. 
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Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer  

der Staten-Generaal. 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

 

 

 

 


