Gewasbescherming
en omwonenden
Als toepasser
bent u bekend met
de risico’s van
gewasbeschermings
middelen. Burgers
en omwonenden
hebben daar minder
weet van. U kunt met de
volgende acties uw om
geving van dienst zijn.

1. Communiceren: ken uw buren
n Ben u bewust van alle mogelijke blootstellingsroutes voor de
mensen in de buurt: druppeldrift, verdampen, verstuiven en
denk ook aan geur-overlast.
n Door omwonenden goed en actief te informeren kunnen
eventuele zorgen vroegtijdig worden weggenomen en ontstaat
wederzijds begrip. Leg uit waarom en hoe u gewasbeschermings
middelen gebruikt.

2. Informeren: ken de omgeving en het middel
n Waar is bebouwing dicht bij uw percelen? Zijn er ook sport- en
recreatieterreinen, schoolterreinen of speelplaatsen in de buurt?
n Zorg dat u bekend bent met de mogelijke risico’s bij het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen: lees altijd de gebruiksvoor
schriften!
n Pas de middelen alleen toe op basis van goede landbouw
praktijken.
n Minimaliseer de emissie naar de omgeving.

3. Luisteren: wat als omwonenden hun zorgen uiten?
n Probeer goed te luisteren en antwoorden te geven op de
vragen.
n Door een goede informatievoorziening naar de mensen, is
het voor hen ook mogelijk om maatregelen te treffen als men
daar behoefte aan heeft, ook al is dit vanuit de risico’s in
principe niet nodig.
n Stem het moment van spuiten af op het tijdstip dat omwonenden
redelijkerwijs binnenshuis zijn en wijk niet af van de afspraken.
n Evalueer de afspraken samen met de omwonenden.
n Blijf altijd rustig, beleefd en professioneel.

Een goede buur is beter…

Hulp?
Ondanks uw beste bedoe
lingen is het mogelijk
dat een goede verstand
houding tussen u en de
omwonenden niet lukt
of al is verstoord.
Mogelijk dat anderen in
uw omgeving dan kunnen
helpen. Denk aan een
teeltbegeleider, adviseur,
de adviesdiensten van
uw land- en tuinbouw
organisatie of een lokale
bestuurder.
Indien de spanningen al
zijn opgelopen, kunt u
ook overwegen om in
overleg een onafhankelijk
mediator in te schakelen.

