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Korte toelichting  

•  Waarom dit project? (wetgeving – green deal) 
•  Opzet van het project 
•  Programma van vandaag 

Inhoud presentatie 
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Waarom dit project? 

1. Wetgeving 
•  November 2017: Verbod op gebruik          

chemische bestrijdingsmiddelen op ‘groene 
terreinen’. 

•  Uitzondering tot 2020: sport- en recreatieterreinen 
d.m.v. Green Deal sportbeheer en Green Deal 
recreatiebeheer. 

•  2020: verbod gebruik chemische bestrijdings-
middelen op sportvelden. 

•  EU-richtlijn EG/128EG: naar chemievrij beheer op 
locaties waar kwetsbare groepen zoals jongeren de 
kans lopen op blootstelling aan chemische 
bestrijdingsmiddelen.  3 



Waarom dit project? 

2. Waterkwaliteit 

 
 
 
 

 
 
 
 



Doelen Pilotproject Drenthe en Overijssel 

1.  Lerende weg wijzer worden over pesticidevrij 
beheer 

2.  Toewerken naar pesticidevrij beheer op enkele 
pilotvelden 

3.  Opgedane kennis en ervaring verspreiden naar 
andere partijen in Drenthe en Overijssel 
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De aanpak binnen het project 

a.  Gesprekken met / begeleiding van gemeenten (2 
maal per jaar 2017/’18/’19). Maatwerk, afgestemd 
op de situatie in de gemeente 

b.  Monitoring van de werkwijze en                             
de resultaten 

c.  Netwerkfunctie – organiseren van              
bijeenkomsten / excursies 

d.  Communicatie, kennisverspreiding                        
via lokale media etc. 

Aansluiten als pilotgemeente is nog mogelijk. De 
kosten bedragen € 1.500,- per jaar.  
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Programma van vandaag 

10.00 uur:  Welkom -  Jan Uitslag (wethouder Dalfsen) 
10.10 uur:  Toelichting - Carin Rougoor (CLM) 
10.20 uur:  Pesticidevrij beheer Bladel - Huub Willems 
 

10.50 uur:  Pauze 
 

11.00 uur:  Ervaringen van een adviseur – Ernst Bos 
11.30 uur:  Vragen / discussie - Jan Hekman (Eco Consult): 

uw ervaringen tot nu toe? Waar loopt u 
tegenaan? Hoe hebben anderen dat opgelost? 

 

12.00 uur:  Lunch 
 

12.40 uur:  Pesticidevrij beheer Dalfsen -  Bertus Meijer 
13.00 uur:  Rondleiding over de velden van Dalfsen en 

compostering 
13.30 uur:  Einde 
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Dank voor uw aandacht 
 

Vragen? 


