
 

  
Zeven jaar ervaring als 

omwonende en lid 

Begeleidingsgroep, wat heeft dat 

opgeleverd en wat is er veranderd?  

 

Marjan Draaijer, een omwonende  



‘t Goy – Gemeente Houten - Situatie omwonenden 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Augustus 2012 
____________________________________________________ 

 Activiteiten in grasland 

 Vragen aan gemeente: fruitteelt? 

 

 

Waarom? 

 Rommelde in de gemeente - 50 meter spuitvrije zone 

 Fruittelers tegen nieuwbouw binnen 50 meter 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitqt2_o9fkAhUC2KQKHaRcBXkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DEpaweq2Svqc&psig=AOvVaw0i2_bWZ9qgL7yRJGJASAaT&ust=1568789673100679


Tull en ‘t Waal - Gemeente Houten - 12 oktober 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 



‘t Goy - Gemeente Houten – 30 januari 2013 
_________________________________________________________________________________________________________ 



Wat vond er plaats? 

Datum Actie Uitkomst 

Aug 2012 Activiteiten op betreffend perceel Dit riep de vraag op wat er op de grond ging 

gebeuren. Fruitteelt? 

Najaar 

2012 

Getracht contact te krijgen met 

Ruimtelijke Ordening, gemeente 

Houten 

Ging zeer moeizaam. Uiteindelijk mobiel nr. 

gekregen. Excuses dat het allemaal niet erg 

netjes ging. 

Begin 

2013 

Overleg met de fruitteler. Wat is 

mogelijk om de drift te reduceren? 

Volgens de fruitteler zou driftreductie hem 

teveel geld kosten. Hij zou zich strikt 

houden aan de wet- en regelgeving en aan 

het beleid van de gemeente Houten. 

De 50 m zone die de RvS aanhield was 

blijkbaar niet van belang? 

  Gemeente stelt dat voor het perceel 

het oude bestemmingsplan geldt, dus 

geen 50 meter grens en/of 

driftreductie. 

Op de dag dat het standpunt van de 

gemeente Houten bekend was bij de 

fruitteler stond de boomgaard er. Als 

omwonenden werden wij pas later op de 

hoogte gesteld. 

Aangezien we het niet eens waren met het standpunt van de gemeente Houten en de fruitteler 

ons op geen enkele wijze tegemoet kwam, werd de rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. 

Gemeente ging hierbij steeds hogerop tot aan de RvS toe. In alle gevallen werden omwonenden 

in het gelijk gesteld: boomgaard valt onder het nieuwe bestemmingsplan, de 50 m spuitvrije 

zone moet aangehouden worden. De einduitspraak was op 21-jun-2017. 

Wantrouwen 

Frustratie 



2013 
__________________________________________ 



2014 
__________________________________________ 



2014 
__________________________________________ 

Landelijk: bollenteelt 



RIVM – coördinatie van twee onderzoeken m.b.t. 

omwonenden aan bestrijdingsmiddelen 

 De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, 2014  

 Gezondheidskundige verkenning bij teelten met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen   

(VWS) 

 Onderzoek naar de blootstelling bij teelten met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen 

(IenW en LNV)  

 

 Richtinggevend voor twee soorten vervolgonderzoek:  

 Blootstelling   

 Gezondheidseffecten (op geleide van uitkomsten blootstelling) 

 

 Klankbordgroep 2015: Blootstellingsonderzoek, fasering – eerst bollenteelt, dan fruitteelt 

 

 Rapportage bollenteelt: Voorjaar 2019 



Blootstellingsonderzoek – 1e deel 

 
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) – bollenteelt 

 

 Begeleidingsgroep Bestrijdingsmiddelen Omwonenden 

 

 Omwonenden fruitteelt, ‘t Goy: Christ Goossens tot eind 2015 → Marjan Draaijer 

 

 



2014 
__________________________________________ 



2015 
__________________________________________ 

Christ Goossens verhuist 

Eind 2015 



2017 
__________________________________________ 

21-jun-2017 Einduitspraak RvS 
  
Perceel valt onder het nieuwe bestemmingsplan.  
  
50 meter spuitvrije zone, tenzij….. 

Gunstige uitspraak voor ons als 

aanwonenden. zich 

Omwonenden konden zich echter voorstellen 

dat de gemeente en/of de fruitteler met een 

alternatief zou komen (bijv. driftreductie) om 

planschade te voorkomen. Men was bereid 

daarover te praten. De blootstelling zou bijv. 

teruggebracht kunnen worden tot een 

zodanig laag niveau dat er geen risico voor 

omwonenden zou zijn. 

Eind juli, 
herhaaldelijk 

contact gezocht 

Gemeente werd door omwonenden een maand 

de tijd gegund om hun standpunt te bepalen. 

Geen reactie, noch telefonisch, noch 

per mail. 

30-aug-2017 Nu pas respons van de gemeente.  

  
Beoordeling ingediende stukken. Bij akkoord zal een 

ontwerpbesluit worden opgesteld en ter inzage worden 

gelegd. Wij verwachten dat de beoordeling begin 

september is afgerond.”  

  

Najaar 2018 Herhaaldelijk contact gezocht met gemeente. 

Zonder bevredigend resultaat. 

  

28-nov-2018 Klacht ingediend  Het is uw goed recht om een klacht in 

te dienen als u vindt dat er slecht met 

u wordt gecommuniceerd.  

Eind nov-2017 Fruitteler plant een haag  Weer contact gezocht met gemeente. 

23-nov-2017 en 

30-nov-2017 

Handhaving gevraagd   

Per 1-jan-2018 Verplichte driftreductie voor het gehele perceel 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

  

Wantrouwen 

Frustratie 

  Positief 



2012-2019 - Ervaringen 
_______________________________________________________________________ 

 Zeer moeizame communicatie met gemeente en fruitteler 

 Veel rechtzaken totaan de RvS 

 Omwonenden niet op de hoogte van wat er achter de 

schermen speelt  

 Hierdoor wantrouwen en frustratie 



2019 – Positieve ontwikkelingen 
__________________________________________ 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, 2018: Verplichte driftreductie 

voor het hele perceel 

 Begin 2019 met alle partijen om tafel 

 Blootstelllingsonderzoek bollenteelt: Enige geruststelling wat 

betreft gemeten waarden en eerdere risicoschattingen 

 Fruitsector: Actiever in benaderen/betrekken omwonenden, 

maatregelen betreffende driftreductie 

 Meer vertrouwen in gemeente en fruitsector 

 Minder frustratie t.a.v. de communicatie 

 



2019 
__________________________________________ 

 Gezamenlijk komen tot afspraken/oplossingen 

 Afstanden volgens worst-case scenario 

 Wintergroene haag  

 Driftreducerende koppen – DRT 75 

 Meldingen aan omwonenden 

 Naast het volgen van de wettelijke gebruiksvoorschriften 

 

 Principeverzoek – verwacht juni 2019, maar helaas ….. 

 
 



Gewenst 

 Blootstellingsonderzoek in fruitteelt 

 Op- en zijwaartse bespuitingen 

 Andere bestrijdingsmiddelen m.n. Captan 

 Veelvuldig spuiten 

 


