’s-Hertogenbosch, 14 juli 2019
Betreft: Schriftelijke vragen chemische gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden
Geacht College,
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen heeft een grote invloed op onze
leefomgeving, onze gezondheid en onze biodiversiteit. Het is dan ook van belang om deze chemische
bestrijdingsmiddelen uit te faseren. Het verbod voor het professioneel gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is sinds november 2017 van kracht. Voor
sportvelden is hierop een tijdelijke uitzondering gemaakt. Nu loopt er al jaren een Green Deal
sportvelden om in 2020 alle sportvelden chemievrij te beheren. De GroenLinks-fractie vindt het voor
onze gezondheid, onze waterkwaliteit en onze biodiversiteit van groot belang om chemische
bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk uit te faseren op sportvelden. Het is ook mogelijk, dat laten al
vele sportvelden in Brabant zien.
Vorige maand heeft staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven dat vanaf 2020 chemische
bestrijdingsmiddelen verboden zijn op sportvelden, behalve in uitzonderlijke situaties. Dan geldt
onder strikte voorwaarden een tijdelijke vrijstelling. De fractie van GroenLinks heeft daarom de
volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:
1. Is er inzicht in hoeveel sportvelden in Brabant nog niet chemievrij beheerd worden? Kan er
een uitsplitsing worden gemaakt naar het type sportvelden?
2. Is er inzicht (bij gemeenten of de provincie) wat de redenen zijn (per sportveld) om niet aan
chemievrij beheer te doen?
3. Welke inspanningen en overleggen zijn er vanuit de provincie Noord-Brabant om Brabantse
sportclubs te helpen naar de omslag naar chemievrij beheer? Zo nee, waarom niet?
4. Gezien het aankomende verbod in 2020 en de beperkte uitzonderingsmogelijkheid hierop: is
het College voornemens om met gemeenten, sportbonden en sportclubs in overleg te gaan
over dit aankomende verbod om te inventariseren wat er nodig is om alle sportvelden
chemievrij te beheren?
5. BrabantSport stimuleert innovatie in de sportsector en bij sportclubs. Op welke wijze kan zij
vanuit die taak en rol sportclubs helpen om chemievrij beheer van sportclubs te stimuleren?
Alvast dank voor de beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Tom Ludwig
Michiel Philippart

