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Het projectvoorstel past onder innovatiethema  

Duurzame Plantaardige Productie  

Energie & Water  
Consument, Markt & Maatschappij  

High Tech & Digitale Transformatie  
 
 

Heeft u het voorstel ook elders ingediend? Nee  Ja, te weten bij ….  

 
 
Algemene instructie  
1. Geeft de titels van de onderdelen van het format kort aan, maar haal alle instructieblokken eruit. Die zijn bedoeld als 
hulpmiddel en voegen niets meer aan het voorstel toe.  

2. Gebruik stukken tekst niet dubbel in meerdere onderdelen van het format.  

3. Zet bij ‘4. Aanpak van het project’ een korte samenvatting van het werkplan. Een meer in detail uitgewerkt meerjarig 
werkplan opnemen als bijlage van dit projectvoorstel.  

4. Meer gedetailleerde achtergrondinformatie, zoals een uitgebreide State of the Art en een beschrijving van de 
consortiumpartners en hun rol/inbreng opnemen in Bijlagen  
Tegen de uitspraak van de Topsector T&U over de beoordeling van de PPS-aanvraag is geen beroep mogelijk; met het indienen van 
deze aanvraag accepteert u dit. Pag. 2 van 22  
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Inhoudelijke beschrijving  
1. Samenvatting aanvraag (max. 0,5 A4; deze tekst wordt gepubliceerd)  
 
Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit leidt ertoe dat telers 
op diverse manieren druk ervaren om het gebruik van middelen te verduurzamen. Het totaal van deze eisen maakt het voor 
telers steeds lastiger om gezonde gewassen te telen die aan de kwaliteitseisen van de markt voldoen. Zij halen het maximale 
milieurendement niet door de verschillen in deze eisen. Innovatie en harmonisatie in de manier waarop de samenleving stuurt 
op gewasbeschermingsmiddelengebruik is daarom nodig. Uiteindelijk willen alle partijen de milieulast door het gebruik van 
middelen verminderen. Alle land- en tuinbouwsectoren en de gehele keten zijn daarom op zoek naar een objectieve milieu 

indicator voor gewasbeschermingsmiddelen met een draagvlak in sector, markt en maatschappij.  
Het doel van deze PPS is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die effecten van 
gewasbeschermingsmiddelen beschrijft:  
- integraal op milieu en biodiversiteit  

- die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij  

- de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent  

- en internationaal toepasbaar is en draagvlak heeft.  
 
Daarbij is het van belang dat boeren en tuinders deze indicator ook kunnen gebruiken om keuzes te maken voor het inzetten 

van maatregelen en middelen om uiteindelijk de milieulast in hun teelt te minimaliseren1. Daarnaast geeft een dergelijke 
indicator meer inzicht in de milieulast en transparantie naar de markt en maatschappij.  
Het project resulteert in consensus voor een nieuwe methode die gebaseerd is op de meest passende bestaande modellen 
voor iedere impactroute. De resultaten zullen bijdragen aan een beter maatschappelijke debat: een breed draagvlak zal ervoor 
zorgen dat het debat over verduurzaming over de doelen in plaats van over de middelen gaat. Verder wordt het debat 
verbeterd als de methode mogelijke verbeteringen in gewasbeschermingsstrategie kan vertalen naar een veranderde impact. 
In andere woorden: het maakt het resultaat van geïntegreerde gewasbescherming transparant en inzichtelijk. In de praktijk 
zal toepassing van deze indicator bijdragen aan het inhoudelijke debat in de sector, de markt en de maatschappij over 
verduurzaming, zorgen voor consistentie in de uitvoering van het beleid, de samenwerking tussen alle actoren bevorderen en 
richting geven aan vermindering van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen.  
Diverse stakeholdergroepen kunnen de indicator toepassen:  
- Retailers kunnen er hun prestaties op het gebied van gewasbescherming mee kwantificeren en rapporteren. Zij kunnen 

daarover het gesprek aangaan met leveranciers.  

- Handelspartijen en telers kunnen onderling de milieuprestatie als gevolg van het gewasbeschermingsmiddelengebruik 

vergelijken en het gebruiken om van elkaar te leren.  

- Maatschappelijke organisaties kunnen onderzoek doen naar rassen die milieuvriendelijk te telen zijn. En hun campagnes 

vooral richten op productconcepten die juist wel of niet met lage milieulast te telen zijn.  

- De (semi)overheid krijgt knoppen in handen om de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen en daarmee 

bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren.  

 


