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Theorie van de praktijk 

● Samenleving of beleid vraagt om kennis: science-policy 
interface. 

● Doel: besluitvorming ondersteunen 

● Kennis = Feiten en waarden: waar ligt de balans?  

– Risico = kans x effect (feitelijk) maar wel onwenselijke 
effecten en arbitraire keuzes van kans (waarde) 

– Risico = omgaan met onzekerheden 

● Welke rol heeft kennis in dit discours / SPI?  

– wat mist, hoeveel mist er? 

– Voor wie doe je het? Met welk doel?  

– Waarop word je afgerekend? 

● Betrouwbaarheid, relevantie en legitimiteit 
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Betrouwbaarheid 

● Eigenschap van de kennis zelf – los van de onderzoeker 

– Feiten zijn verifieerbaar en theoriën zijn toetsbaar 

– Interpretaties en conclusies doen recht aan robuustheid en 
omvattendheid van de kennis 

● Borgen met procedures 

● Maar: normatieve keuzes zijn overal 

● Maar: ongelijksoortige kennis is niet vanzelf minder 
betrouwbaar.  

 

● Hoe betrouwbaarheid gewaardeerd wordt hangt dus af van 
de SPI.  
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Relevantie 

● Is de kennis compleet genoeg om relevant te zijn? 
Diepgang en omvattenheid? 

● Voorziet het onderzoek in antwoorden op de 
belangrijke vragen? 

– Welke info was echt nodig (om…)? 

– Welke partijen in de SPI zijn bediend? 
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Legitimiteit  

● Hoe wordt de informatie verwerkt en gewogen?  

– Onbevooroordeeld, omvattend, en transparant 

● ‘Maken de stakeholders  het mee’? 

– Vertrouwen van stakeholders in de SPI in het 
onderzoek. 

● Is het eerlijk? 

– Zijn alle belangen (ook buiten de SPI) in beeld?  
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Elk onderzoek maakt keuzes rondom  
betrouwbaarheid relevantie legitimiteit 

● Vorm een beeld van de SPI en de verwachtingen 
t.a.v. het onderzoek 

● Kies je positie en richt je onderzoek in 

– Welke rol wil je en kan je leveren? 

› Verwachtingen management binnen SPI 

› Compliance 

● Niets ‘doen’, of complexiteit negeren, is ook een 
keuze. 
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● Aanname “blootstelling toepasser dekt ook de 

omwonende” is nooit getoetst 

● Omwonenden maken geregeld melding van klachten 

● Nauwelijks onderzoek verricht in Nederland naar 

blootstelling of gezondheidseffecten 



Opdracht aan het RIVM vanuit departementen (1) 
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● De Gezondheidsraad adviseert te starten met 
blootstellingonderzoek.  

● Op basis van de resultaten van een dergelijk 
onderzoek zou vervolgens moeten worden 
besloten over een eventueel nader onderzoek naar 
gezondheidseffecten. 

 
 



Opdracht aan het RIVM vanuit departementen (2) 
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● Opdracht aan RIVM:  

● Verkrijgen van feitelijke cijfers over mogelijke 
blootstelling van omwonenden van teelten met een 
intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen.  

 

● De vraag of deze blootstelling gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengt, wordt nog niet beantwoord. 

● Per teelt – regio zicht op alle toepassingen en middelen 
(terugkijkend) of scenario’s (vooruitkijkend) nodig. En de 
modellen daarvoor. 

 

 
 



Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht:  

– wat zijn de vragen?  

– hoe gaat onderzoek helpen? 
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Leden van de Klankbordgroep 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Annemarie Breukers 

Stichting Bollenboos Rodina Fournell 

Natuur en Milieufederaties Maarten Visschers  

GGD Nederland Jacobje Visser 

Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) Jo Ottenheim 

Leefmilieu Wil Janssen 

Gemeente Schagen  Sigge van der Veek 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Maarten Steeghs  

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) Siep Koning 

Bewonersgroep Bloemberg Albert Schöppink 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur (KAVB) 

André Hoogendijk 
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

– Unaniem: gebrek aan kennis over blootstelling is 
probleem. Hoe, en in welke mate, worden 
omwonenden blootgesteld? 

– Overeenstemming dat ieder een andere 
waardering van de resultaten mag hebben. 
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

– Unaniem: gebrek aan kennis over blootstelling is 
probleem. Hoe, en in welke mate, worden omwonenden 
blootgesteld? 

– Overeenstemming dat ieder een andere waardering van de 
resultaten mag hebben. 

 

● Onderzoeksinstituten uitgenodigd. 
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Leden van het consortium 
● Wageningen Environmental Research 

 

 

 

● CLM Onderzoek en Advies 

 

 

● Institute for Risk Assessment Sciences 

 

 

● Wageningen Plant Research 

 

 

● Radboud University Medical Centre 

 

 

● RIKILT 

 

 

● Schuttelaar & Partners 

 

 

● TNO 

 

 

● Dr PJJ Sauer 
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

● De beste onderzoeksinstituten uitgenodigd 

 

● In gesprek met enkele direct betrokkenen in 
Nederland: wat leeft er?  
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

● De beste onderzoeksinstituten uitgenodigd 

● In gesprek met enkele omwonenden en telers in Nederland: wat 
leeft er? 

 

● Onderzoeksvoorstel: gericht op neerwaarts en 
op/zijwaarts spuiten. 

– Bollen en fruit 

 

● Wetenschappelijke toetsing van het voorstel 
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Toetsing van het onderzoeksvoorstel 

● Het voorstel is getoetst door 16 buitenlandse 
reviewers 

– BE CA CH DE DK FR IT SP UK USA 

– Gemiddelde score: een 8.  

 

● Het voorstel, plus de reviews, zijn besproken in 
een wetenschappelijke begeleidingsgroep (wBG) 

● Enkele verbetervoorstellen 

● Algemene waardering: zeer goed. 
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

● De beste onderzoeksinstituten uitgenodigd 

● In gesprek met enkele omwonenden en telers in Nederland: wat 
leeft er? 

● Onderzoeksvoorstel: gericht op neerwaarts en op/zijwaarts spuiten. 

● Wetenschappelijke toetsing van het voorstel 

 

● Bespreking in de Klankbordgroep (KBG): akkoord. 

● Voorstel naar de departementen. 
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Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

● De beste onderzoeksinstituten uitgenodigd 

● In gesprek met enkele omwonenden en telers in Nederland: wat 
leeft er? 

● Onderzoeksvoorstel: gericht op neerwaarts en op/zijwaarts spuiten. 

● Wetenschappelijke toetsing van het voorstel 

● Bespreking in de Klankbordgroep: akkoord. 

 

● Verzoek om kostenbesparing…… 
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Opdracht aan het RIVM 
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● Verkrijgen van gegevens over mogelijke blootstelling van 
omwonenden van teelten met een intensief gebruik van 
bestrijdingsmiddelen.  

● Gelet op de omvang in tijd en geld zal het 
onderzoek gefaseerd worden uitgevoerd, te starten 
met een onderzoek naar de blootstelling in de teelt 
van bloembollen.  

– Aan de hand van de uitkomsten van het 
blootstellingsonderzoek bij de bollenteelt kan worden 
bezien welk aanvullend onderzoek nodig is voor de 
fruitboomgaarden. 

 



Hoe hebben we dat aangepakt? 

● Klankbordgroep met stakeholders ingericht: wat zijn de vragen? 
Hoe gaat onderzoek helpen? 

● De beste onderzoeksinstituten uitgenodigd 

● In gesprek met enkele omwonenden en telers in Nederland: wat 
leeft er? 

● Onderzoeksvoorstel: gericht op neerwaarts en op/zijwaarts spuiten. 

● Wetenschappelijke toetsing van het voorstel 

● Bespreking in de Klankbordgroep: akkoord. 

● Verzoek om kostenbesparing 

 

● Voorstel gericht op bollenteelt 

● Klankbordgroep akkoord. 
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●www.rivm.nl/obo 

●www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl 
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Wat gebeurde er verder 2014-2019 

● 2014 KBG over opzet gezondheidsverkenning 

● 2015 Schriftelijke ronde wBG over middelenselectie 

● 2015 KBG over middelenselectie 

● 2016 wBG over meten en modelleren 

● 2016 KBG over meten en modelleren 

● 2018 KBG over resultaten gezondheidsverkenning 

 

● 2019 wBG resultaten blootstelling 20-02-2019 

● 2019 KBG resultaten blootstelling 22-02-2019 
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Wie vormt het oordeel? 

● Was het onderzoek betrouwbaar? 

● Was de nieuwe kennis relevant? 

● Was het werk legitiem? 

 

● Vanuit welk perspectief beoordeelt men dat? 

● Wie vormt dat oordeel? 

● Peers, opdrachtgevers, stakeholders? 
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Welke rol heeft het product uiteindelijk? 

● Maakt de nieuwe kennis een verschil in het 
discours? 

● Ligt de focus op  

– De kwaliteit van het onderzoek, de (ir)relevantie 
ervan, of de geloofwaardigheid van het team? 

– wat we nu zeker(der) weten? 

– Wat we nu nog niet weten? 

› Wat we nog niet gedaan hebben? 

› Wat we tijdens het onderzoek ontdekt hebben, maar nog 
niet begrijpen? 

● Is de relevantie een functie van het onderzoek zelf? 
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