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Onderwerp

Bijen- en insectensterfte door gebruik fipronil
Datum

29 oktober 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Ludwig en mevrouw Van der Linden,

C2252437/4592628
Uw kenmerk

C2252437

Bij brief van 4 oktober 2019, ingekomen op 4 oktober 2019, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.H.M. (Anouk) Vingerhoets
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 52 79 45 31
Email

1. Kan Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel bijen en andere insecten naar
verwachting zijn gestorven door het illegale gebruik? Zo nee, kan de provincie
aandringen bij de NVWA en het Openbaar Ministerie om hier (al dan niet in
samenwerking met de provincie) nader onderzoek naar te doen?
Antwoord: Nee, navraag bij de NVWA leert ons dat er naar schatting bij 14
bijenvolken massale en plotselinge sterfte heeft plaatsgevonden. Een onderzoek
naar de exacte aantallen en soorten van de gestorven insecten is niet meer
zinvol, omdat de oorspronkelijke aantallen en soorten insecten niet bekend zijn
en het illegale gebruik al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, waardoor
herkolonisatie plaats heeft kunnen vinden.

2. Wordt er onderzoek gedaan naar de blijvende effecten in de omgeving van
Biezenmortel van het illegale gebruik van fipronil? Wat zijn de risico’s voor de
langere termijn voor de biodiversiteit, de waterkwaliteit en bodem, gezien ook
dat Fipronil slecht afbreekbaar is? Welke maatregelen zijn en/of worden
genomen om deze risico’s tegen te gaan?
Antwoord: Eerder is er door het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO)
van de NVWA een risicobeoordeling uitgevoerd naar de risico’s van de
toepassing van fipronil voor mens en milieu en op basis van de resultaten van
deze risicobeoordeling zijn maatregelen genomen om verdere blootstelling te
voorkomen. Deze maatregelen voor deze case hielden in dat de teler de
behandelde planten heeft moeten afdekken en indien dat niet mogelijk was,
heeft moeten rooien. Er wordt dus nog geen onderzoek gedaan naar de langere
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termijn effecten van het fipronil-gebruik. Wij zullen aan het Ministerie van LNV
de vraag stellen hier in deze casus wel onderzoek naar te laten doen.
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3. Wat zijn de risico’s voor omliggende ondernemers? Op welke wijze worden
ondernemers geïnformeerd over het lopende onderzoek en de risico’s voor hun
bedrijfsvoering?
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Antwoord: De eerder uitgevoerde risicobeoordeling van BuRO gaf geen
aanleiding tot verdere maatregelen in de omgeving.

4. Geeft deze fraude aanleiding tot breder onderzoek naar het illegaal gebruik
van fipronil?
Antwoord: De NVWA bericht ons dat deze zaak zeer serieus opgenomen wordt
en illegaal gebruik betrokken wordt in het risico-gebaseerde onderzoek wat
momenteel gaande is. Over de exacte invulling van het onderzoek doet de
NVWA (nog) geen mededelingen. Gelet op de verwachting dat dit illegaal
gebruik een incident betreft, geeft het geen aanleiding tot een breder
onderzoek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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