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Inventarisatie knelpunten 

• Gewasbeschermingsknelpunten in kaart gebracht 

en gerubriceerd door CEMPS 

• 0 = Probleem is opgelost (binnen 1,5 jaar); 

• 1 = Acuut probleem, geen oplossing binnen 2 jr 

• 2 = Bestaand/ontstaand probleem (binnen 2 jr) vanwege 

smal middelenpakket of resistentie 

• 3 =  Kan op termijn ( 3-4 jaar) een probleem worden 



Inventarisatie knelpunten 

  Prioriteit  

  Totaal 
Nieuw in 
2013 

1 2 3 0 

Akkerbouw 92 13 26 31 31 4 

Bloembollen 17 0 8 5 0 4 

Bloemisterij 65 17 8 47 10 0 
Boomkwekerij en vaste 
planten 

32 1 27 4 1 0 

Fruitteelt 38 7 12 15 8 3 

Glasgroenten 60 26 14 35 11 0 

Vollegrondsgroenten 177 12 51 67 58 1 

Uitgangsmateriaal  135 2 39 77 7 12 

Totaal 616 78 185 281 126 24 



Inventarisatie oplossingen 

• Oplossingen geïnventariseerd door CEMPS en 

toelatinghouders (Nefyto en Artemisleden) 

1: in toelatingsproces 

2: perspectiefvol 

3: mogelijke oplossing 

4: geen kans 



Keuze van oplossingen 

• 185 knelpunten met prioriteit 1, meerdere 

oplossingen aangedragen, keuzecriteria: 

– Hoeveel problemen lost het op 

– Lost het DVG's of art. 38 vrijstellingen op 

– Status van het dossier 

– Verhouding oplossing tot voorstel van de sector 

– Verdeling over de sectoren en toelatinghouders 

– Perspectief op toelating door Ctgb (inschatting) 

 

 



Vervolgtraject 

• Stuurgroep beslist uiteindelijk welke oplossingsrichtingen 

verder worden uitgewerkt in een project. 

• Projecten komen in principe in aanmerking voor een 

aanvraag Fonds Kleine Toepassingen.  

• Het indienen van een formele Fondsaanvaag kan in het 

projectplan worden opgenomen 

• Per project wordt een CEMP als projectleider benoemd. 

• Voor 1 mei moet er een projectplan worden ingediend bij 

stuurgroep. 

 

 

 



Ontwikkelingen effectief middelenpakket 

• Oplossingsmogelijkheden verruimd (o.a verruiming 

areaalgrenzen, KUG toelating) 

• Stimuleren laag risico middelen blijft zorgelijk (criteria basic 

substances nog steeds niet vastgesteld, laag risico criteria 

in ontwikkeling) 

• Nieuwe knelpunten doemen in snel tempo op: WGGA 

project, herregistraties, criteria hormoonverstoring, 

neonicotinoiden 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusies 

• Expert Centre zorgt voor gestructureerde aanpak 

knelpunten. Nieuwe resultaten in de pijplijn 

• Werken aan oplossingen kost tijd, nieuwe knelpunten 

doemen snel op 

• Veel werk voor CEMPS, registratiecapaciteit 

toelatinghouders vaak beperkende factor 

• Andere (niet chemische) doorbraken zijn nodig 

• Samenwerking ALLE partijen blijft sleutel tot succes!  

 

 

 

 

 

 


