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Green Deal 

• Met Green Deals wil het kabinet initiatieven op 

groene groei optimaal benutten 

• Green deal bieden bedrijven, burgers en 

organisaties een laagdrempelige mogelijk tot 

samenwerking met overheid 

• In een Green Deal worden hier concrete 

afspraken over gemaakt 



Green Deal groene 

gewasbescherming 

Doelstelling: 

• “de verduurzaming van de gewasbescherming in de 
land- en tuinbouw te versnellen door de toelating 
van groene gewasbeschermingsmiddelen met een 
laag risico voor mens, dier en milieu te 
vergemakkelijken” 

• Leerlessen documenteren op gebied van werkwijze 
en risicobeoordeling, gericht op soepeler EU proces 
en harmonisatie   

• EU wetgeving bepalend (1107/2009) 



Project karakteristieken 

• Periode: 1 juli 2014 – 31 december 2016 

• Partners 

– EZ 

– LTO 

– Ctgb 

– Artemis 

– Nefyto 

– Bionext 

– Natuur & Milieu 



 

Groene Gewasbescherming 

definitie uit de Green Deal: 

 

Middelen van natuurlijke oorsprong zoals van 
planten, dieren, micro-organismen of bepaalde 
mineralen,  

of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de 
natuurlijke stof,  

en met een laag risico voor mens, dier, milieu en 
niet-doelwit organismen.  



Wat gaan we doen? 

Proces 

• gewone aanvraag trajecten volgen 

• 10 middelen en 2 stoffen 

• ervaring opdoen gericht op doelmatigheid >> 
vertalen naar eigen procedures  

 

Inhoudelijk 

• signaleren methodieken die missen 

• kennispeil beoordelaars verhogen 

• aanbevelingen uitwerken voor aanpassing van de 
Europese regelgeving  



Hoe gaan we het doen? 

• apart intake en beoordeling groene 

middelen in Green Team 

• maatwerk, gedegen kennis, reële 

risicobeoordeling 

• workshops voor aanvragers  

• vastleggen leerlessen 

• CLM (procesondersteuning) 



Resultaten Green Deal 

• december 2014 eerste Green Deal middel toelating  

• 10+2 beoordelingstrajecten  

• proces geoptimaliseerd 

• aanvullingen op beoordelingsmethodiek   

• dossiervereisten tegen het licht gehouden  

• (praktijk)kennis peil beoordelaars en projectleiders   

• bijdragen aan harmonisatie in EU 

• substantiële bijdrage aan vergroening van het 
middelenpakket voor de Nederlandse landbouw  


