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1. Inleiding
Het Kabinetsbeleid is er op gericht om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen
vanaf begin 2016 en het gebruik op overige terreinen per november 2017 te verbieden, behoudens
enkele aangewezen uitzonderingen waaronder de landbouw, sportterreinen en recreatiebedrijven.
Teneinde onder de ‘uitzonderingen’ te vallen heeft RECRON ism HISWA, Landal, Centerparcs en
Roompot een Green Deal Recreatie ondertekent.

2. Doelstelling
De Green Deal Recreatie heeft als doel dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op
recreatiebedrijven vergaand wordt teruggedrongen en uiterlijk in het jaar 2020
gewasbeschermingsmiddelen nog slechts worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve
middelen en methoden tekort schieten. Voor deze situaties worden beargumenteerde voorstellen
gedaan aan de Rijksoverheid. In de situaties waarin nog gewasbeschermingsmiddelen worden
gebruikt, worden alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico gebruikt, zodra deze voor
de betreffende toepassing op de markt zijn toegelaten.

3. Structuur / werkafspraken
Na de ondertekening van de Green Deal op 22 oktober 2015 zullen er een aantal zaken in gang gezet
moeten worden om de afspraken uit de Green Deal te concretiseren. Op korte termijn dienen de
volgende zaken opgepakt te worden:

1. Oprichten werkgroep
Er dient een projectteam te komen, minimaal bestaande uit vertegenwoordigers van de 5
ondertekenaars: RECRON (Frank Verkoijen), HISWA (Stijn Boode), Landal GreenParcs (Tanja
Roeleveld), Centerparcs (Arny Molly) en Roompot (Huib Vos?)
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2. Oprichten stuurgroep
In de Green Deal is opgenomen dat er een Stuurgroep dient te komen. Hiervoor is overleg met het
ministerie nodig. De Green Deal geeft hierover aan: er dient een stuurgroep opgezet te worden uit
vertegenwoordigers van alle partijen…., dus ook het ministerie?
3. Maken monitoringsplan
Er dient, om inzicht te krijgen in de resultaten van deze Green Deal, een plan te komen voor de
monitoring van het actuele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven; dit zu
uitgevoerd gaan worden door het RIVM. Hierover dienen nog afspraken gemaakt te worden.

4. Maken werkafspraken tussen ondertekenaars
De Green Deal Recreatie is ondertekent door 5 partijen.
RECRON: projectcoördinatie, uitvoeren van pilots bij haar leden, communicatie naar leden, contacten
naar ministerie, kennisdeling. Afstemming GD Sport
HISWA: uitvoeren van pilots bij haar leden, communicatie naar leden, kennisdeling
Landal GreenParcs: uitvoeren van pilots, kennisdeling
Centerparcs: uitvoeren van pilots, , kennisdeling
Roompot: uitvoeren van pilots, , kennisdeling
Samenwerking in gezamenlijkheid bepalen en schriftelijk vastleggen in een convenant?

5. Bepalen rol toeleveranciers / kennisinstituten
Toeleveranciers, hoveniers, landschapsarchitecten of bijvoorbeeld (groen)adviseurs hebben kennis in
huis die ontsloten dient te worden. RECRON is nadrukkelijk op zoek naar een stagiair om een aantal
zake uit te werken. Ook wordt er contact gelegd met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving.
Nadere info volgt.

4. Werkzaamheden
Na het bepalen van rollen, taken en bevoegdheden en het maken van duidelijke werkafspraken,
worden zaken in gang gezet. Een belangrijk deel van de Green Deal zal bestaan uit het uitvoeren van
proeven en het verzamelen en ontsluiten / delen van de resultaten hiervan richting anderen.
Daarnaast is het van belang de situaties te inventariseren waarbij knelpunten worden ondervonden bij
het omschakelen naar een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen.
Een derde belangrijk element is het geven van voorlichting en advies aan bedrijven en leden, gericht
op het realiseren van de doelstelling van deze Green Deal. Hiervoor ligt er vooral een taak weggelegd
voor RECRON en HISWA. De volgende zaken zijn afgesproken:
a. een maken van een portal dat wordt gekoppeld aan de websites van RECRON en
HISWA;
b. het jaarlijks elk minimaal vijf keer aandacht geven in RECRON Intern en HISWA
nieuwsbrief aan het beheer van recreatiebedrijven zonder dat
gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet;
c. het vijf maal plaatsen van een artikel in het vakblad Recreatie en het vijf maal plaatsen
van een artikel in HISWA Magazine;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

het geven van 100 één-op-één-adviezen door de regiomanagers aan leden;
het adviseren van 250 leden tijdens minimaal tien regiobijeenkomsten;
het maken van een flyer;
het informeren van 300 bedrijven via Whatsapp;
het twintig maal aandacht geven via Twitter;
het organiseren van twee technische bijeenkomsten voor hoofden Technische Dienst
en hoofden Groen Onderhoud, waarbij Jong RECRON wordt betrokken door RECRON;
Het aanstellen van regionale ambassadeurs voor het uitdragen van best practices

Een vierde aspect is het realiseren van inkoopvoordelen op alternatieven voor chemische
gewasbescherming;
Tenslotte dient te worden nagegaan of de Green Deal Recreatie kan worden geïmplementeerd in de
bestaande certificeringssystemen ‘Green Key’ (RECRON) en ‘Blauwe Vlag’ (HISWA)

5. Nog uit te werken zaken
De Green Deal Recreatie is nog niet ‘af’: er zitten nog enkele ‘open eindjes’ in:
-

De scheidslijn tussen verhardingen en niet-verhardingen is nog niet helder. In principe wordt
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen reeds in 2016 landelijk
verboden en op niet-verhardingen in 2017. Het is niet duidelijk waar halfverhardingen zoals
schelpenpaden of paden van steenslag onder vallen (onverharding of verharding). RECRON
gaat er vanuit dat de recreatiesector middels de Green Deal chemische
gewasbeschermingsmiddelen op zowel verhardingen als onverhardingen mag blijven
toepassen en dat middels het aantonen, onderbouwen en definiëren van
uitzonderingssituaties hier tijdens de Green Deal duidelijkheid in komt.

-

We dienen de scope / breedte van de Green Deal nog te definiëren. De Green Deal wordt
ondertekent door RECRON, HISWA, Landal, Centerparcs en Roompot. Hierdoor is het
vanzelfsprekend dat alle leden / bedrijven die hieronder vallen onder de Green Deal vallen.
Het betreft in hoofdzaak kampeerbedrijven, bungalowparken, jachthavens,
groepsaccommodaties en buitensportbedrijven. Echter: niet alle bedrijven zijn lid van
RECERON of HISWA. Het dient nog uitgewerkt te worden of deze bedrijven onder de Green
Deal vallen en zo ja: hoe deze qua communicatie bereikt worden. Ook is het zo dat veel
bedrijven ‘in de recreatiesector’ niet tot bovengenoemde categorieën horen (bijvoorbeeld
dagrecreatieve bedrijven): een aantal dagattracties lid van RECRON (bijvoorbeeld Toverland
of de Beekse Bergen), maar een aantal ook niet. Ook dit dient nader uitgewerkt te worden.

6. Financiële paragraaf
Alle kosten behorende bij de uitvoering van de Green Deal zijn voor eigen rekening en risico van de
deelnemende partijen. Het zal vooral gaan om het inzetten van uren. Wellicht is het mogelijk tzt via het
ministerie subsidies te regelen om innovaties of het gebruik van alternatieven te bespoedigen.

7. Afstemming andere Green Deals
Er is contact gelegd met de uitvoerder van de Green Deal Sport om kennis en ervaringen / Plan van
Aanpak met elkaar uit te wisselen.
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8. Tot slot
Samengevat dienen de volgende actiepunten op korte termijn opgepakt te worden:

Wat

Wie

Bepalen wie zitting neemt in werkgroep

Allen

Werkvorm, werkafspraken, taken en
bevoegdheden bepalen en schriftelijk vastleggen

Allen

Monitoringsplan opzetten

RECRON ism Ministerie

Stuurgroep opzetten

Allen

Bepalen rol toeleveranciers

Allen

Afstemming Green Deal Sport

RECRON

Benaderen stagiair

RECRON

Bepalen rol kennisinstituten

Allen

Contouren van een Plan van Aanpak Green Deal Recreatie – 20 oktober 2015

