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Heerenveen, 14 mei 2014 
 
 
Geachte mevrouw Dijksma, 
Geachte mevrouw Mansveld,  
 
Met deze brief willen de PvdA-fracties van verschillende overheden in Fryslân de zorg delen over 
het gebruik van het ontsmettingsmiddel Metam Natrium. 
 
Zoals u weet is het gebruik van Metam Natrium sterk verbonden aan de bollenteelt.  
Dit vindt vooral plaats in het zuiden van Fryslân. Hier zijn zandgronden aanwezig die gunstig zijn 
voor het kweken van lelies. Metam Natrium wordt in de grond geïnjecteerd om deze te ontdoen 
van aaltjes. Bij droge perioden kan de zandgrond beginnen te stuiven, waardoor er schadelijke 
depositie ontstaat. 
 
Als plaatselijke volksvertegenwoordigers worden wij geconfronteerd met de zorgen van onze 
inwoners. Deze zorgen worden gedeeld door de GGD Noord-Nederland en ook wij delen deze 
zorgen. Onze jongeren gaan onbeschermd de velden op om de bloemen te koppen, de depositie 
komt terecht in tuinen en het middel spoelt uit in water en natuur. Deze zorgen zijn, onder andere, 
naar voren gebracht in de uitzending van Zembla van 21 november 2013. We hebben begrepen dat 
u een onderzoek heeft aangekondigd naar de gevolgen van Metam Natrium. Dit kan echter niet 
voorkomen dat telers alweer naarstig zoeken naar gronden om te pachten. 
 
Het gebruik van Metam Natrium als gewasbescherming is sinds 2010 verboden binnen de 
Europese Unie en tot 31 december 2014 is er afwijkend beleid in Nederland. Volgens de onze 
lokale PvdA-fracties is het onverstandig een middel toe te staan, dat verboden is door de EU,  
in een dichtbevolkt land als Nederland. We weten immers niet wat de gevolgen kunnen zijn voor 
de gezondheid en het milieu. Wij vragen u dan ook het middel per 1 januari 2015 te verbieden en 
nieuwe methoden, als het onderwater zetten van velden en het voortijds kweken van 
‘afrikaantjes’, een kans te geven. Ook op deze manier kunnen de aaltjes worden verwijderd.  
 
Uiteraard zien wij uit naar een positieve uitwerking van deze brief.  
 
Met vriendelijke partij-groet, 
 
de fractievoorzitters van: 
 

Provinciale Staten 
 

Wetterskip Fryslân Heerenveen Súdwest Fryslân 

Remco van Maurik 
 
 

Remco Admiraal Roelof Offringa Johan Feenstra 
 

Opsterland 
 

Fryske Marren Weststellingwerf Ooststellingwerf 

Roel Vogelzang Frans Westra René de Klein Simon ter Heide 


