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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32372 
 
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de 
implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en 
het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 februari 2011  aangenomen door de Tweede Kamer.  D66, VVD, 

SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, GroenLinks en de PvdA stemden voor. 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel J, komt artikel 28, derde lid 
14  40  41 (Koopmans) 
Dit amendement regelt dat Nederland, bij de toepassing van de Europese uniforme 
beginselen, waarnaar wordt verwezen in artikel 36, eerste lid, van de Verordening, bij het 
onderzoek voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen, niet kan afwijken van de 
Europese beoordelingsmethode. Voorts regelt dit amendement dat de eventuele regels 
worden vastgesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur in plaats van bij 
een ministeriële regeling, en dat bij de vaststelling van de algemene maatregel van 
bestuur een lichte voorhangprocedure geldt. 
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, CDA en de PVV  
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 Artikel I, onderdeel K, artikel 29 
 Artikel I, onderdeel U, artikel 75 
 Artikel I, onderdeel IJ, artikel 80 
15 (Koopmans) 
Dit amendement regelt een lichte voorhangprocedure met betrekking tot algemene 
maatregelen van bestuur die op basis van artikel 29, derde lid, artikel 75 en artikel 80 van 
de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zullen worden vastgesteld. 
Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie,  CDA 
en de PVV  
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel IJa, 80a 
13 (Ouwehand) 
Dit amendement regelt dat het gebruik van gewasbeschermingsmid-delen of biociden in 
gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, zoals omschreven in 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare 
tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de 
nabijheid van zorginstellingen, verboden wordt. Het gebruik van che-mische 
bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. 
Bestrijdingsmiddelen worden onder andere in verband gebracht met kankerverwekkende 
en hormoonverstorende eigenschap-pen. Indiener is van mening dat vanwege het risico op 
gezondheids-schade kinderen en andere kwetsbare groepen niet frequent aan deze 
middelen mogen worden blootgesteld. Er zijn voldoende alternatieven voor chemische 
bestrijding voorhanden. Een beperkt verbod op het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen binnen aangewezen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie  

Artikel I, onderdeel J, artikel 28, derde lid 
10 (Ouwehand) 
De Nederlandse omstandigheden met betrekking tot de landbouw zijn in veel opzichten 
uniek. Onze ligging aan zee zorgt voor bijzondere klimatologische omstandigheden die niet 
altijd vergelijkbaar zijn met die in andere landen. Daarbij is ook de intensiteit in de 
Nederlandse landbouwsector uniek, zeker in de bollenteelt waarbij percelen vaak 
decennialang voor hetzelfde doel in gebruik zijn. Deze unieke kenmerken dienen in 
ogenschouw te worden genomen bij de beoordeling van de mogelijk negatieve effecten van 
middelen die gebruikt worden in de landbouw. Dit amendement regelt daarom dat een 
specifiek Nederlandse toetsing in het kader van de toelating van bestrijdingsmiddelen 
gecreëerd wordt, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke negatieve effecten op de 
gezondheid van omwonenden. 
Vervallen door aanvaarding amendement 41 

Artikel I, onderdelen J, K, M, U, IJ en IJa 
11 (Ouwehand) 
Dit amendement beoogt de uit een aantal artikelen voortvloeiende bevoegdheid tot het 
stellen van regels te wijzigen naar een garantie tot het stellen van regels. Indiener is van 
mening dat duidelijkheid gewenst is over welke lagere regelgeving wel en niet opgesteld 
zal worden. Tevens wil de indiener graag verzekeren dat de bevoegdheden die in de wet 
gecreëerd zijn, inderdaad benut worden, zoals voor de etikettering van 
gewasbeschermingsmiddelen en het verstrekken van algemene infor-matie over de risico’s 
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Vervallen door aanvaarding amendement 41 

Artikel I, onderdeel J, artikel 28, derde lid 
12 (Ouwehand) 
Dit amendement regelt dat de specifiek Nederlandse toetsing van toe te laten 
gewasbeschermingsmiddelen aan waterkwaliteitsnormen in stand blijft. Een uniek kenmerk 



 

 datum 18 februari 2011 

 blad 3 

 

 

van de Nederlandse landbouw is bijvoorbeeld dat er sprake is van relatief smalle percelen, 
die doorsneden worden door veel sloten, waarbij zo veel mogelijk van de grondoppervlakte 
in productie is gebracht. Hierdoor heeft Nederland een relatief groot aandeel 
oppervlaktewater. De drinkwaterbedrijven leveren water van hoge kwaliteit. Dit is alleen 
mogelijk wanneer we de kwaliteit van onze waterbronnen waarborgen. De agrarische 
praktijk, en met name het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, heeft invloed op het 
grond- en oppervlaktewater. Dit water is bestemd voor drinkwaterproductie en in het 
belang van de volksgezondheid moet het schoon zijn. Wanneer de gevolgen voor 
drinkwater niet meer mee genomen worden bij de toelating, levert dat meer vervuiling op 
in grond- en oppervlaktewater. Meer verontreiniging leidt tot extra zuiveringsinspanningen 
door de drinkwaterbedrijven, wat kosten met zich meebrengt voor de samenleving. 
Bovendien komt de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in gevaar. Hierin 
wordt gesteld dat de achteruitgang van de waterkwaliteit moet worden voorkomen en dat 
drinkwaterbedrijven hun zuiveringsinspanningen juist moeten gaan verlagen. Zonder een 
toets op de gevolgen van een bepaald bestrijdingsmiddel voor de waterkwaliteit is dit niet 
goed mogelijk. 
Vervallen door aanvaarding amendement 41 

Moties 
 
16 (Ouwehand) over het intrekken van de toelating van bepaalde middelen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  
 
17 (Ouwehand) over het effect van chemische bestrijdingsmiddelen op omwonenden 
Verworpen. Voor: SP en de PvdD  
 
18 (Ouwehand) over opnieuw beoordelen van chemische bestrijdingsmiddelen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  
 
19 (Ouwehand) over de effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid van bijen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de PVV  

20 (Ouwehand) over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie  

21 (Ouwehand) over bestrijdingsmiddelen toetsen op mengseltoxiciteit 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  

22 (Ouwehand) over de mengseltoxiciteit meenemen in de toelatingseisen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en D66  

23 (Ouwehand) over de effecten van nieuwe bestrijdingsmiddelen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66  

24 (Ouwehand) over de Europese toetsingslijst 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en de 
PVV  

25 (Ouwehand) over bescherming van drinkwatergebieden 
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

26 (Ouwehand) over het uitfaseren van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
Aangehouden  

27 (Ouwehand) over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, D66 en de ChristenUnie  
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28 (Ouwehand) over terugdringing van dierproeven 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en de ChristenUnie 

29 (Van Gerven/Ouwehand) over een moratorium op neonicotinoïden 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  

30(Van Gerven/Jacobi) over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van 
bollengebieden 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66  

31 (Van Gerven) over de belangen van volksgezondheid, fauna en waterkwaliteit 
Aangehouden 

32 (Van Gerven) over evaluatie van de werking van de Wet gewasbeschermingsmiddelen 
en het CTGB 
Aangehouden 

33 (Snijder-Hazelhoff/Koopmans) over de toelatingsbeoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen 
Aangenomen. Voor: PvdA, VVD, SGP, CDA en de PVV 

34   42 (Snijder-Hazelhoff/Koopmans) over de preregistratietoets op 
waterkwaliteitsdoelstellingen 
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, CDA en de PVV 

35  43 (Grashoff/Jacobi) over het actieplan Gewasbescherming 
Met algemene stemmen aangenomen 

36 (Koopmans/Snijder-Hazelhoff) over driftreducerende spuittechnieken 
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV  

37 (Koopmans/Snijder-Hazelhoff) over nieuwe veredelingstechnieken 
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, CDA en de PVV  

38  44 (Jacobi/Grashoff) over kwantitatieve doelstellingen in het nationaal actieplan 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en het 
CDA  

39  45 (Jacobi/Grashoff) over gevolgen voor drinkwaterbronnen en oppervlaktewater 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie  

 


