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Schriftelijke vragen over insectensterfte n.a.v. publicaties over 
glyfosaat en neonicotinoiden 

Geachte heer Miedema, 

Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in uw bovengenoemde brief naar aanleiding van de publicaties in 
de voorbije weken over glyfosaat en neonicotinoiden. 

1. Vraag: Hebt u kennis genomen van de studies over de insectensterfte en over de toeiating van 
giyfosaat? 

Antwoord: Ja 

2. Vraag: Bent u bereid om het initiatief te nemen tot een studie naar de Groningse situatie ten aanzien 
van de insecten, dan wei om de bestaande soortenmonitoring uit te breiden met enkeie 
insectensoorten (bijvoorbeeid gewasbestuivers en insecten die behoren tot het voedsei van weide
en/of akkervogeis)? Of ziet u mogeiijkheden om de Groningse situatie goed in kaart te brengen en 
met een plan van aanpak te komen? 

Antwoord: Wij zien geen toegevoegde waarde in nog een onderzoek naar de situatie, maar willen onze 
energie steken in het verbeteren van de situatie. Wij zijn van mening dat onze ambities voor de landbouw, 
zoals neergelegd in het landbouwprogramma 2017-2020 hieraan zullen bijdragen. Daarnaast financieren 
wij vanuit Projecten Biodiversiteit diverse projecten die de situatie van insecten verbeteren. Daarbij sluiten 
wij waar mogelijk aan bij lopende (al dan niet landelijke) initiatieven. 

3. Vraag: Ziet u een verband tussen afname van het aantal insecten en de vogelstand? Wilt dat 
verband eventueel laten onderzoeken? 

Antwoord: Ja. Onderzoeken hiernaar zijn al uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een onderzoek van  
D. Groenendijk et.al (2002, Butterflies and insecticides: a review and risk analysis of modern Dutch 
practice), van EASAC (2015 - Ecosystem services, agriculture and neonicotoids) en R. Kentie et. al.(2013,  
Intensified agricultural use of grasslands reduces growth and survival of precocial shorebird chicks). 
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4. Vraag: Ziet u afname van het aantal Insecten en de verstoring van ecologisch evenwicht als een 
mogelijke bedreiging voor de Groninger landbouw? 

Antwoord: Ja, onder andere door de rol van insecten (en andere geleedpotigen) bij bestuiving, 
plaagbestrijding en bodemkwaliteit /-vruchtbaarheid. 

5. Vraag: Wat weet het college van het glyfosaatgebrulk In Groningen en van de gehaltes In de 
Groningse landbouwbodems? Bent u bereid om het Initiatief te nemen tot onderzoek hiernaar, of 
daarin elk geval bij partners op aan te dringen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Wij hebben dit niet in beeld. Wij zetten in op zo min mogelijk gebruik en willen onze inzet op dit 
dossier niet laten afhangen van de omvang van het gebruik en/of de aanwezigheid van glyfosaat in de 
bodem. Wij zien op dit moment dan ook geen reden om dit zelf te laten onderzoeken of daar bij partners op 
aan te dringen. Overigens hebben wij niet de bevoegdheid om regels hierover op te stellen. 

6. Vraag: Op welke manleren stimuleert u gifvrij agrarisch landgebruik In Groningen? Kan het 
stimuleren van biologische landbouw en van natuurinclusleve landbouw hierbij een rol spelen? 

Antwoord: Het stimuleren van biologische en natuurinclusleve landbouw is wat ons betreft de aangewezen 
manier om het gebruik van middelen te verminderen. Bij biologische landbouw zijn middelen als glyfosaat 
en neonicotinoïden niet toegestaan. Natuurinclusieve landbouw richt zich op het terugbrengen van het 
gebruik van chemische middelen. Daarnaast financieren wij ook regelmatig onderzoeken in de gangbare 
landbouw om, in het kader van de verdere verduurzaming, gewassen tegen plagen en/of onkruiddruk te 
beschermen op andere dan chemische manieren. Ook het uitrollen van de resultaten op grotere schaal 
maakt daar over het algemeen onderdeel van uit. 

Als provincie ondersteunen wij ook het project Gouden Gronden. In dit project werken diverse partijen 
samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de landbouw te versterken door het verbeteren van bodem- en 
waterbeheer. Door te werken aan de waterkwaliteitsopgave en het verbeteren van de bodem tegelijkertijd, 
wordt er ook gewerkt aan het verminderen van het gebruik van en ook het uitspoelen van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

7. Vraag: Bent u bereid om In uw gesprekken met Brussel en Den Haag over agrofood niet alleen de 
economische aspecten van het agrarisch landgebruik te bespreken, maar ook de ecologische, zoals 
de Insectensterfte en het gebruik van glyfosaat, en daarbij te refereren aan genoemde studies? 

Antwoord: Dit is een belangrijk onderdeel van onze inzet in de lobby rondom het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) na 2020. Wij vinden het van belang om deze inzet integraal te bekijken en economie 
en ecologie hierin niet los van elkaar te koppelen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

teerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


