Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Zeeland
23-10-2009 // Provincie Zeeland, zaal A // 9.30 uur – 12.00 uur
Verslag
Aanwezig: Michiel Bil, Chris van Dijk, Martin Dingemanse, Rien Klippel, Joachim Koutstaal, Joost
Krijger, Jasper Maaskant, Koos van Splunter, Sjaak de Visser, Marian Vlaswinkel, Freek Wisse.
Met kennisgeving afwezig: Annemarie de Kok, Adriana Wijga.

1 Opening
Michiel opent de vergadering.
2 Vaststellen van de agenda
De onderwerpen duurzaam inkopen en gewasbeschermingsplan worden toegevoegd aan de agenda.
3 Verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
n.a.v.:
Zacho: De gemeenten Tholen, Middelburg en Noord-Beveland zijn niet erg positief over de Zacho. Bij
Noord-Beveland was een frequentie van 6 keer in een seizoen nog te weinig.
Acties:
37: afgehandeld
41: Bij contactgroep Groen de laatste oproep voor voorbeelden gedaan. Tot nu toe alleen maar
dezelfde voorbeelden. Bij CROW nu het eindconcept gereed. Afgesproken wordt hierop te wachten
alvorens veel energie te steken in het Zeeuwse boek.
44: Afgehandeld, Jasper zal de folder naar de leden sturen. (Actie 49)
45: In principe vormt “hard” water geen probleem in Zeeland. Alleen op Schouwen-Duiveland
twijfelachtig. Michiel zal dit bij Adrie Verhulst navragen. (Actie 50)
46: geen nieuws, afgehandeld
47: is gebeurd. Wordt tijd om een projectplan 2010 te schrijven.
48: afgehandeld.
4 Landelijke ontwikkelingen
Er wordt een project ingediend voor de KRW-tender. Er wordt ingezet op een zestal deelprojecten en
een communicatietraject.
1. Onkruidwerende en zuiverende verhardingen.
2. Nieuwe methoden
3. praktijktesten met combinaties van methoden
4. gewasbescherming op sportvelden
5. bemesting op sportvelden
6. Organisatie op het gebied van beheer (GIS etc.)
7. Communicatietraject.
Er moet gekeken worden of Provincie Zeeland wil participeren in het project. Michiel zal dit intern
bespreken en neemt daarna contact op met Chris (Actie 51). Ook Rien wil hiervoor eventueel geld
beschikbaar stellen in het kader van de afvalwaterketenvisie. Koos wil graag meedenken over een
mogelijke link met onderwijs op te zetten.
Evides zit op dit moment in het certificeringstraject voor Goud.
Tijdens de laatste AIDT vergadering is gebleken dat de landelijke glyfosaatconcentraties blijven
stijgen. Hierdoor komt mogelijk de toelating in 2012 in gevaar. Het AIDT gaat in de toekomst verder
onder de vlag van het CROW.
5 Projectidee Freek
Gemeente Veere heeft in samenwerking met de firma Romax een instructiemiddag georganiseerd
voor uitvoerders over voegvullingen. Dit was een hele positieve dag geweest. Knelpunten kunnen
goed aangepakt worden met voegvulling. Wellicht biedt het ook mogelijkheden voor de spuitlicentie.
Het is belangrijk om dit in kleine groepjes te organiseren. Het praktijknetwerk vindt het een goed idee.

Michiel neemt contact op met Romax en evt andere leveranciers. (Actie 52) Michiel en Koos hebben
hierover nog contact.
6 Verbruik gemeenten 2009
De gemeenten zijn net klaar met spuiten, dus niet alle gegevens zijn al beschikbaar.
Bij gemeente Kapelle zijn de gegevens over 2008 nu wel bekend.
Bij aannemer Van Sabben zijn nogal eens problemen. Marian en Michiel zullen een afspraak maken
met de aanemer om een keer langs te gaan. (Actie 53)
Vrijwel alle Zeeuwse gemeenten zijn goed bezig. Uiteindelijk is er een reductie behaald van bijna 50%
t.o.v. 2005, terwijl de Nederlandse verbruikscijfers weer een stijgende trend laten zien.
7 Stand van zaken grote bedrijventerreinen
Project duurzaam beheer op grote bedrijventerreinen gaat in 2010 van start.
Helaas is Adriana afwezig. Jasper vraag Adriana om een terugmelding te schrijven en deze rond te
sturen. (Actie 54)
8 Verbruik in het openbaar groen
De gemeenten hebben toegezegd om gegevens uit het openbaar groen aan te leveren. Er is nog
geen totaal overzicht.
Er is discussie over bepaalde middelen in het openbaar groen, o.a. over Toki. De werkende stof van
Toki is Flumioxamin. Dit zit niet in het monitoringspakket van waterschap Zeeuwse Eilanden. Zodra er
een overzicht is van het verbruik van gemeenten in het openbaar groen zal Marian een verslag
maken. (Actie 55)
9 Toekomst Praktijknetwerk Zeeland
Er is in de afgelopen tijd veel bereikt tegen lage kosten. De gemeenten kijken positief tegen het
Praktijknetwerk.Er is wel verbreding gewenst richting openbaar groen en sportvelden.
De meningen zijn verdeeld om het praktijknetwerk voort te zetten.
Er wordt in ieder geval volgend jaar weer een overleg gepland waar het resultaat van de werkgroep
bestrijdingsmiddelen vanuit de afvalwaterketenvisie van waterschap Zeeuwse Eilanden wordt
gepresenteerd. (Actie 56)
Michiel en Marian zullen een projectvoorstel maken voor volgend jaar. (Actie 57)
Vanuit de afvalwaterketenvisie van Zeeuwse Eilanden zijn een aantal werkgroepen gevormd,
waaronder een werkgroep bestrijdingsmiddelen.
Binnen deze werkgroep wordt gekeken wat er gedaan kan worden aan het terugdringen van
bestrijdingsmiddelen die vanuit de (afval)waterketen in het oppervlaktewater komt.
Doelgroepen zijn gemeenten, bedrijven en burgers.
10 Duurzaam inkopen
Marian heeft een document samengesteld over duurzaam inkopen in relatie tot beheer. Hierin staat
dat op verhardingen minimaal DOB toegepast moet worden.
Voor het groen staat er (indirect) dat chemische bestrijdingsmiddelen in 2015 niet meer toegepast
mogen worden.
Marian zal het document naar alle Zeeuwse gemeenten sturen. (Actie 58)
11 Rondvraag
Chris: De criteria van de milieubarometer zijn verlengd tot maart 2010. Aan herziening wordt gewerkt.
Marian: Marian deelt een document over het gewasbeschermingsplan uit. Gemeenten moeten zo’n
plan hebben. De AID kan hierop controleren. Marian zal dit document doormailen naar alle Zeeuwse
gemeenten. (Actie 59)
12 Sluiting om 12.00 uur
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49/2009-10

Michiel

50/2009-10

Michiel

51/2009-10

Michiel

52/2009-10

Marian en
Michiel
Jasper en
Adriana
Marian

53/2009-10

Rien

56/2009-10

Marian en
Michiel
Marian

57/2009-10

Marian

59/2009-10

54/2009-10
55/2009-10

58/2009-10

Actie

Datum afronding

Folder onkruidbestrijding doorsturen (zonder
azijn…)
Contact opnemen met Adrie Verhulst over hard
water
Kijken naar mogelijkheden voor participatie van
Zeeland binnen het KRW-tender project. Dit
afstemmen met Chris, Rien en Koos
Contact zoeken met Romax en andere
leveranciers over instructie/demonstratiedag
over voegvullingen
Afspraak maken met aannemer Van Slabben

zsm

Jasper zal Adriana vragen om een stavaza
omtrent onkruidbestrijding bedrijventerreinen
Verslag maken van resultaten gemeenten in
openbaar groen
Presentatie resultaten werkgroep bestr.middelen
afvalwaterketenvisie wze
Projectvoorstel voor 2010 maken
Document over duurzaam inkopen doorsturen
naar alle Zeeuwse gemeenten
Document over gewasbeschermingsplan
doorsturen naar alle Zeeuwse gemeenten

Voorjaar 2010
zsm

Eind 2009

Eind 2009
Eind 2009
Zodra gegevens binnen
zijn
Voorjaar 2010
Eind 2009
Eind 2009
Eind 2009

