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Inleiding

Bij de teelt van gewassen, in het bijzonder bij de teelt van fruit en het kweken van bomen,
moet in het bestemmingsplan rekening worden gehouden met ‘spuitzones’. Een spuitzone is
een aan te houden afstand, vanwege het mogelijke gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen en is bedoeld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen. Een spuit-
zone dient zowel het belangen van burgers (gezondheid) als van agrarisch ondernemers
(bedrijfsvoering). De gemeente Geldermalsen wil in het Bestemmingsplan Buitengebied
beide belangen in redelijkheid dienen en heeft in dat verband over dit onderwerp advies
gevraagd.

Van belang is te vermelden dat het advies ‘nieuwe’ situaties betreft. Een nieuwe situatie ont-
staat  als  nieuwbouw  in  de  buurt  van  een  boomgaard  is  gepland  of  als  een  boomgaard
wordt aangelegd of uitgebreid in de buurt van een woning of woningen.

De afgelopen jaren is de aandacht voor de gevolgen van drift door gewasbeschermings-
middelen toegenomen. Met de term drift wordt de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel
bedoeld die bij het spuiten buiten het agrarisch perceel op de grond terecht kan komen
en/of op hoogte door de lucht passeert. Drift treedt vooral op bij zij- en opwaartse spuiten,
wat vooral in boomgaarden en boomkwekerijen gebeurt. Drift is een belangrijke en directe
bron van luchtverontreiniging, waardoor mens en dier in contact kunnen komen met gewas-
beschermingsmiddelen. Vooral voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen, ouderen en
zieken, kan drift risico’s voor de gezondheid inhouden.

Achtergrond informatie

In het geldende bestemmingsplan buitengebied is in relatie tot spuitvrije zones het volgende
geregeld:

· Onder het doel ‘uitoefening van het agrarisch bedrijf’ is niet begrepen:
- boom- en heesterkwekerij en fruitteelt in de vorm van boomgaarden, met dien ver-
stande, dat bestaande boomgaarden zijn toegestaan;
- boom- en heesterkwekerij en fruitteelt in de vorm van nieuwe boomgaarden binnen
een afstand van 50 m van woningen.

· Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 5
voor het toestaan van fruitteelt in de vorm van boomgaarden, met dien verstande
dat een afstand van ten minste 50 m ten opzichte van woningen van derden wordt
aangehouden.

Uit uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State valt af te leiden
dat niet alleen verblijf in woningen bescherming geniet, maar ook gronden waar mensen
langer aanwezig kunnen zijn. Verder dient te worden uitgegaan van de maximale planolo-
gische mogelijkheden. Dit leidt voor het meten van de afstand van een spuitzone tot een
verandering. Niet de kortste afstand tussen de fruitbomen en de woning is bepalend, maar
de afstand tussen de bestemmingsvlakgrenzen. In de praktijk betekent dit voor het buiten-
gebied van Geldermalsen een aanscherping van de norm.

Van de richtafstand kan worden afgeweken mits via maatwerk goed onderbouwd. Maat-
werk is nodig om vast te stellen of de locatiespecifieke omstandigheden al dan niet over-
eenkomen met algemeen wetenschappelijk onderzoek en of op basis daarvan afwijken mo-
gelijk is. Zaken die daarbij een rol spelen zijn de hoogte van de fruitbomen, de aanwezigheid
van windhagen die drift wegfilteren en de overheersende windrichting.
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Voor bestaande situaties wijzigt er in het bestemmingsplan buitengebied niets. Het rooien
van een boomgaard en herplanten, wordt als voortzetting van een bestaande situatie ge-
zien. Dat bestaande boomgaarden niet via het bestemmingsplan aan te pakken zijn als de
feitelijke spuitzone kleiner is dan die voor nieuwe situaties, volgt uit jurisprudentie1 over be-
stemmingsplan Kern Rhenoy 2013.

Gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen

De noodzaak tot bescherming van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat begint met de
vraag wat een gevoelige bestemming is. Een bestemming kan als gevoelig worden aange-
merkt als het redelijkerwijs mogelijk is dat mensen gedurende langere tijd per dag het risico
lopen in aanraking te komen met gewasbeschermingsmiddelen. Bij een gevoelige bestem-
ming voor gewasbeschermingsmiddelen gaat het dus niet alleen om gebouwen (woningen,
school,  kantoren  enz.),  maar  ook  om gronden voor  zover  mensen daar  enige tijd  kunnen
verblijven. Voorbeelden daarvan zijn:
· tuin(en) bij (recreatie)woningen of zorginstellingen;
· speelterrein bij een scholen of in openbaar groen;
· sportvelden en terreinen voor (dag)recreatie.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de woning en tuin van de fruitteler zelf, voor zover
die op het bedrijfsperceel ligt waartoe de boomgaard behoort, voor de eigen boomgaard
niet als driftgevoelige bestemming geldt. In dat geval gaat het immers niet om risico’s van of
voor derden.

Aanbevolen wordt de voor drift gevoelige bestemmingen binnen en buiten het plangebied
in de planregels te definiëren. Wat betreft bedrijfswoningen, zowel op agrarisch terrein als op
bedrijventerrein, kan overwogen worden uitzonderingsbepalingen op te nemen voor func-
ties die geen bescherming tegen drift nodig hebben. Daarbij valt te denken aan opstelplaat-
sen voor machines, opslaglocaties voor voer en/of goederen, dierverblijven of gebouwen
waar in de regel enkel kortstondig wordt verbleven.

Wet- en regelgeving

Spuitzone

Er bestaat geen wet- en regelgeving voor spuitzones in de open teelt. In het belang van een
goede ruimtelijke ordening is het wel nodig af te wegen of er bij het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en noodzakelijk
hiervoor (afstands)eisen vast te leggen.

Vanwege het ontbreken van wetgeving is er een in de praktijk gegroeide vuistregel ontstaan,
die aangeeft dat een afstand van 50 meter tussen gewassen en gevoelige bestemmingen
niet onredelijk is. Dit is een indicatieve afstand waarvan volgens vaste rechtspraak gemoti-
veerd kan worden afgeweken indien hieraan een locatiespecifieke onderbouwing ten
grondslag ligt.

1 Uitspraak ABRS 201306395/3/R2 d.d. 12-11-2014 en ABRS 201308924/1/R2 d.d. 10-09-2013
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Gewasbeschermingsmiddelen

Voor het waarborgen van een effectief en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
zijn er tal van (wettelijke) regels. Deze volgen onder andere uit de Europese Richtlijn duur-
zaam gebruik pesticiden en zijn vastgelegd in:
· de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
· het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer;
· de Waterwet;
· de Arbeidsomstandighedenwet.

Het Nederlandse Actieplan Duurzame gewasbescherming (NAP) en de Tweede Nota Duur-
zame gewasbescherming 2013-2023 bevatten bovendien belangrijke doelstellingen ten aan-
zien van gewasbescherming.

Activiteitenbesluit

Begin 2018 is in het Activiteitenbesluit milieubeheer de verplichting opgenomen bij toepas-
sing van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht technieken te gebruiken die ten
minste 75% minder drift veroorzaken dan de referentie spuittechniek. Het ruimtelijk beleid kan
gebaseerd worden op deze algemeen geldende verplichting. Om die reden is er voor de
fruitteelt aanleiding een spuitzone te hanteren die kleiner is dan de indicatieve afstand van
50 meter.
Voor boomkwekerijen geldt de algemene plicht tot 75% driftreductie overigens pas vanaf
1 januari 2021.

Drift naar de lucht

Algemeen aanvaard wetenschappelijk inzicht

Door Plant Research International (verder PRI) in Wageningen wordt al jaren wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan naar drift bij gewasbespuitingen. Over de blootstelling van omwonen-
den en omstanders door toepassing van pesticiden in de agrarische sector zijn diverse on-
derzoeksrapporten gepubliceerd. Voor de fruitteelt in laagstam boomgaarden zijn deze ge-
baseerd op driftgrafieken naar de lucht en de onderzoeken uit de periode 2008-2012 gelden
als algemeen aanvaard wetenschappelijk inzicht. Uit de onderzoeken blijkt dat drift in de
kale boom situatie (voor 1 mei) in de luchtlaag tussen 0 – 3 m het grootst is en directe huid-
blootstelling maatgevend is voor het gezondheidsrisico.

Voorzorgsbeginsel

Door de verplichte driftreductie op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn de
meeste correcties vanwege verschillen in spuittechniek ten opzichte van de veelgebruikte
PRI-onderzoeken overbodig geworden. Wel blijft een correctie nodig voor:

a) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met Captan als werkzame stof, die
maatgevend is voor de fruitteelt in boomgaarden, en tegenwoordig in een hoger
dosering gebruikt mag worden dan in de periode 2008-2012 het geval was. Om die
reden is een correctie met een factor 1,67 nodig (maximale dosering actueel versus
voorheen, is respectievelijk 2,5 en 1,5 kg/ha);
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b) een correctie met een factor 2 voor de spuitmix, die redelijk is wat betreft de moge-
lijkheid van additionele gezondheidsrisico’s vanwege stapeling. Een spuitoplossing
kan namelijk uit meer dan een gewasbeschermingsmiddel bestaan. Als er meer ge-
wasbeschermingsmiddelen tegelijkertijd worden gedoseerd en verspoten, zijn er
meer of hogere concentraties werkzame stoffen in de drift aanwezig. Door PRI is in
haar beoordeling gekeken naar een enkele werkzame stof in de spuitoplossing.
De European Food and Safety Agency (EFSA, 2013) heeft geconcludeerd dat de ge-
zondheidsrisico’s vanwege gelijktijdige blootstelling aan meerdere gewasbescher-
mingsmiddelen gering is, omdat er geen bewijs is dat bepaalde werkzame stoffen
elkaar versterken. Het wordt aannemelijk geacht dat chemische stoffen die verschil-
len in werkingsmechanisme elkaar niet beïnvloeden en elkaar alleen versterken als
het werkingsprincipe gelijk is. Om die reden is, op basis van de meest actuele inzich-
ten over cumulatie2 3 en uit voorzorg, een veiligheidsfactor 2 aangehouden;

c) jonge kinderen zijn in het algemeen kwetsbaarder dan volwassenen voor verontreini-
gende stoffen, omdat hun lichaam nog in ontwikkeling is. Door PRI is in de rekenme-
thodiek voor de maximale blootstelling geen rekening gehouden met kinderen, want
de resultaten gelden voor volwassenen (met een huidoppervlakte van 2,0 m2 en een
gemiddeld lichaamsgewicht van 63 kg).  Voor een kind van 4 jaar zijn de waarden
respectievelijk 0,7 m2 en 17 kg4. Met deze gegevens is op basis van de PRI formules
een maximale dermale blootstelling (%AEL) voor volwassenen van 31,5 berekend en
voor jonge kinderen van 24,3. De correctiefactor is daarmee 31,5 / 24,3 = 1,3.

Met voorgaande correcties wordt invulling gegeven aan het zogenaamde voorzorgsbegin-
sel5. Want er wordt uitgegaan van een maximale dosering werkzame stof volgens wettelijk
toegestaan gebruik, de beste beschikbare wetenschappelijke inzichten en een voor gewas-
beschermingsmiddelen zeer gevoelige groep mensen. Dat laatste los van het feit dat door
het PRI al een factor 10 is toegepast voor mensen die gevoeliger zijn dan gemiddeld zoals
gebruikelijk is.

Er is in totaal sprake van een veiligheidsmarge van een factor 4,3 (correctie is 2 x 1,67 x 1,3).
Om eventuele discussies te vermijden is deze naar boven afgerond op 4,5.

Generieke afstanden

Fruitteelt in laagstam boomgaarden

Met een veiligheidsmarge factor 4,5 en gebruikmakend van de resultaten uit PRI onder-
zoeken uit de periode 2008-2012 kan naar onze mening voor vier verschillende praktijksitua-
ties een algemene, want conservatieve, afstand voor de spuitzone worden vastgesteld.

2 New approaches to uncertainty analysis for use in aggregate and cumulative risk assessment of pes-
ticides. Kennedy MC, van der Voet H, Roelofs VJ, Roelofs W, Glass CR, de Boer WJ, Kruisselbrink JW,
Hart ADM. Food and Chemical Toxicology. Vol. 79 (mei 2015): p. 54-64.

3 Quantifying Synergy: A Systematic Review of Mixture Toxicity Studies within Environmental Toxicology.
Cedergreen N (2014) PLoS ONE 9(5): 96580.doi:10.1371/journal.pone.0096580.

4 https://www.kinderformularium.nl/denekamp-schaal
5 Genoemd in  het  advies  van de Gezondheidsraad van 2014 over  de mogelijke gezondheidsrisico's

voor omwonenden van landbouwpercelen bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en
in de toekomstige Omgevingswet, maar niet gedefinieerd
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Op basis van het voorgaande wordt geconstateerd dat voor de fruitteelt in laagstam boom-
gaarden tegenwoordig een spuitzone van 40 meter een goed woon- en leefklimaat ople-
vert6. Aanbevolen wordt die afstand als basis voor de spuitzone in het bestemmingsplan aan
te houden.

Als tussen de boomgaard en de gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen
een windhaag aanwezig  is  of  wordt  aangeplant,  die  ten  minste  1  meter  hoger  is  dan de
fruitbomen (hoogte net voor de snoei van de opgroei is bepalend), dan is de basis spuitzone
verder te verkleinen tot:

· 30 meter als de windhaag blad verliest7;
· 20 meter als de windhaag wintergroen is of jaarrond blad houdt8;
· 20 meter bij een dubbele windhaag die blad verliest9.

Het voorgaande is samengebracht in overzichtstabel 1.

Tabel 1: Spuitzone fruitteelt: aan te houden afstanden vanwege drift voor standaard praktijksituaties
Praktijksituatie 1 (basis) 2 3 4
Windhaag Nee Ja,  niet  blad

houdend
Ja, wintergroen /
blad houdend

Ja, dubbel niet
blad houdend

Afstand *)
spuitzone (m)

40 30 20 20

*) de afstand dient gemeten te worden tussen de grens van het bestemmingsvlak met een voor drift
gevoelige bestemming en de grens van het grondgebied waar zich de fruitbomen bevinden.

Aanbevolen wordt de in tabel 1 genoemde afstand voor praktijksituatie 2 t/m 4 via een om-
gevingsvergunning mogelijk te maken. In de vergunningvoorschriften dient juridisch geborgd
te worden dat de windhaag adequaat is voor afscherming van drift, in stand wordt gehou-
den en wordt onderhouden.

Afwijkende teelten

Naast fruitteelt en boomkwekerijen komen andere teelten waarbij zij- en/of opwaarts wordt
gespoten niet voor in de gemeente Geldermalsen. Evenmin zijn er andere teelten waarbij
intensief gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen, zoals bloembollen.

Aanbevolen wordt voor andere teelten dan appel, peer, kers en pruim een spuitzone van
50 meter te hanteren en afwijken mogelijk te maken via een omgevingsvergunning op basis
van locatiespecifiek spuitzone onderzoek.

6 de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) in de kale boom situatie bij 75% driftreductie
is 18% (zie tabel 10 in PRI rapport 441). Vermenigvuldiging met 4,5 geeft een AEL van 81%. Dit is lager
dan de gezondheidsnorm die 100% is

7 tabel 14 in PRI rapport 441, kale windhaag, 22% x 4,5
8 tabel 15 in PRI rapport 441, volblad windhaag, 15% x 4,5
9 tabel 16 in PRI rapport 441, eerste en tweede kale windhaag, 19% x 4,5
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Algemeen kan uit locatiespecifiek onderzoek blijken dat:
· driftreducerende spuittechnieken wettelijk verplicht zijn geworden (b.v. boomkwekerijen

vanaf 2021);
· wettelijk regels voor driftreductie zijn aangescherpt (mogelijk 90% driftreductie in 2023 zo-

als vermeld in het Nederlandse Actieplan Duurzame gewasbescherming);
· een lagere totale correctiefactor als veiligheidsmarge mogelijk is op grond van nieuwe

algemeen aanvaard wetenschappelijk inzicht.

Planregels

Hierna is als voorbeeld een uitwerking van het voorgaande opgenomen in de vorm van
planregels. Aanbevolen wordt deze regels, of regels van gelijke strekking, in het bestem-
mingsplan op te nemen opdat de relevante zaken aangaande de spuitzone zijn verzekerd.

Begrippen

Boomgaard:
Het met fruitbomen beplant stuk grond ten behoeve van de teelt van uitsluitend appels, pe-
ren, kersen en pruimen.

Drift:
Spuitvloeistof met gewasbeschermingsmiddel of -middelen die bij bespuitingen buiten het
agrarisch perceel terecht komt door verspreiding via de lucht.

Gevoelige bestemming voor chemische gewasbeschermingsmiddelen:
Bestemming(en) waar geregeld en gedurende langere perioden mensen (kunnen) verblij-
ven.

Spuitvrije zone:
zone waarbinnen geen gebruik mag worden gemaakt van chemische gewasbeschermings-
middelen.

Windhaag – adequaat:
Natuurlijke afscherming waarmee drift uit de lucht wordt gefilterd. Een windhaag is adequaat
als deze een gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen geheel afschermt.
Daarvan is sprake als de windhaag ten minste 1 meter hoger is dan het gewas tijdens bespui-
ten en er op geen enkele positie vrij zicht is tussen het te bespuiten gewas en de gevoelige
bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen en omgekeerd.
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Regels

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
Hoogte (fruit)bomen

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van de (fruit)boom, inclusief opgroei.
Spuitvrije zone

de minimale afstand tussen de grens van de gevoelige bestemming voor gewasbe-
schermingsmiddelen en de grens van de boomgaard waarin gewasbeschermings-
middelen worden toegepast. Het hart van de eerste boomstam vormt het aan te
houden meetpunt voor de grens van de boomgaard.

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘xxx’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat:
1. fruitteelt met toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de vorm

van een nieuwe boomgaard niet is toegestaan op een afstand van minder dan
40 meter tot gevoelige bestemmingen voor gewasbeschermingsmiddelen, met
uitzondering van:
· de aangrenzende gevoelige bestemming behorende bij het bedrijf dat de

chemische gewasbeschermingsmiddelen toepast.
2. boom- en heesterkwekerij met toepassing van chemische gewasbeschermings-

middelen in de vorm van een nieuwe kwekerij niet is toegestaan op een afstand
van minder dan 50 meter tot gevoelige bestemmingen voor gewasbeschermings-
middelen, met uitzondering van:
· de aangrenzende gevoelige bestemming behorende bij het bedrijf dat de

chemische gewasbeschermingsmiddelen toepast.

Afwijken van de gebruiksregels
Fruitteelt
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid X ten behoeve
van het toestaan van fruitteelt met toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen
in de vorm van een nieuwe boomgaard, indien:

a. een adequate enkele windhaag die niet bladhoudend of wintergroen gerealiseerd
wordt of aanwezig is en de spuitvrije zone 30 meter bedraagt;

b. een adequate dubbele windhaag die niet bladhoudend of wintergroen gerealiseerd
of aanwezig is en de spuitvrije zone 20 meter bedraagt;

c. een adequate enkele windhaag die bladhoudend of wintergroen gerealiseerd of
aanwezig is en de spuitvrije zone 20 meter bedraagt.

Boom- en heesterkwekerijen
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid X ten behoeve
van het toestaan van een Boom- en heesterkwekerij met toepassing van chemische gewas-
beschermingsmiddelen in de vorm van een nieuwekwekerij, indien:

a. met een locatiespecifiek onderzoek is aangetoond dat ter plaatse van de gevoelige
bestemming voor chemische gewasbeschermingsmiddelen een goed woon- en leef-
klimaat kan worden gegarandeerd.

SPA WNP ingenieurs


