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Groningen, 3 november 2017 

 

 

 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: schriftelijke vragen insectensterfte 

 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

 

Naar aanleiding van grote aantallen publicaties over glyfosaat en neonicotinoiden in de 

voorbije weken maken wij ons meer dan ooit zorgen over de toekomst van de biodiversiteit in 

onze provincie. Maar wij maken ons ook zorgen over een gezonde toekomst van de landbouw 

die niet anders kan voortbestaan dan binnen een goed werkend ecosysteem.  

 

‘Ecological Armageddon’, zo kopte The Guardian. In 63 beschermde natuurgebieden in 

Duitsland bedraagt de insectensterfte sinds 1989 ruim 75%. De Nijmeegse bioloog Caspar 

Halmann, hoofdauteur van de insectenstudie, vergelijkt de onderzoekslokaties met Nederland: 

plukjes natuur tussen uitgestrekte landbouwgebieden. Er zijn aanwijzingen dat deze massale 

insectensterfte samenhangt met het gebruik van landbouwgif en ook verband houdt met het 

verdwijnen van weide- en akkervogels. Bovendien hangt 80% van de bestuiving van onze 

gewassen af van insecten. 

 

De Statenfractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen: 

 

1. Hebt u kennis genomen van de studies over de insectensterfte en over de toelating van 

glyfosaat? 

 

2. Bent u bereid om het initiatief te nemen tot een studie naar de Groningse situatie ten 

aanzien van de insecten, dan wel om de bestaande soortenmonitoring uit te breiden met 

enkele insectensoorten (bijvoorbeeld gewasbestuivers en insecten die behoren tot het 

voedsel van weide- en/of akkervogels)? Of ziet u mogelijkheden om de Groningse situatie 

goed in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen?  

 

3. Ziet u een verband tussen afname van het aantal insecten en de vogelstand? Wilt dat 

verband eventueel laten onderzoeken?  

 

4. Ziet u afname van het aantal insecten en de verstoring van ecologisch evenwicht als een 

mogelijke bedreiging voor de Groninger landbouw? 

 

5. Wat weet het college van het glyfosaatgebruik in Groningen en van de gehaltes in de 

Groningse landbouwbodems? Bent u bereid om het initiatief te nemen tot onderzoek 

hiernaar, of daar in elk geval bij partners op aan te dringen? Zo nee, waarom niet? 

 

6. Op welke manieren stimuleert u gifvrij agrarisch landgebruik in Groningen? Kan het 

stimuleren van biologische landbouw en van natuurinclusieve landbouw hierbij een rol 

spelen? 
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7. 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? 

 

 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Harrie Miedema (Statenlid) 

  


