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Green Deal Recreatie
Betrokken partijen
-------

RECRON (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland)
HISWA
Centerparcs
Landal
Roompot
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Vanaf 2016 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw op een harde ondergrond niet
meer toegestaan. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen buiten de landbouw.
Voor recreatieterreinen is een uitzondering gemaakt omdat hier meer tijd nodig is om de omschakeling
te maken.
Ondernemers in de recreatieve sector vinden dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet thuishoort
in hun gastvrij sector en ondertekenden deze Green Deal om het gebruik van bestrijdingsmiddelen
terug te dringen. Voor 2017 moet er duidelijkheid zijn voor welke recreatiebedrijven er uitzonderingen
gemaakt moeten worden. Om dat te bereiken willen de ondertekenaars goede voorbeelden verzamelen
en uitdragen én inventariseren welke problemen zich voordoen.

Resultaten
Partijen willen bereiken dat:
-- in 2020 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is teruggedrongen;
-- gewasbeschermingsmiddelen alleen nog ingezet worden als andere middelen en methoden
tekort schieten;
-- in resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet.
Einddatum: 31 december 2021.

Inzet en acties partijen
-------------

RECRON, HISWA en de Rijksoverheid stellen een plan op voor de monitoring van het actuele
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven en voeren het plan uit.
RECRON en HISWA onderzoeken voor welke recreatiebedrijven een uitzondering op het verbod
om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken nodig is.
RECRON en HISWA verzamelen goede voorbeelden van het beheer van (recreatie)bedrijven,
inventariseren knelpunten en geven voorlichting en advies aan hun leden.
RECRON en HISWA realiseren voor hun leden inkoopvoordelen voor alternatieve
gewasbeschermingsmiddelen.
RECRON en HISWA implementeren de ambities in de bestaande certificeringssystemen.
RECRON en HISWA stellen regionale ambassadeurs aan die hun leden adviseren over het beheer.
RECRON en HISWA spannen zich in om andere actoren die actief zijn in de recreatiesector als partij
deel te laten nemen aan deze Green Deal.
Centerparcs, Landal en Roompot leveren als lid van RECRON een actieve bijdrage.
Centerparcs, Landal en Roompot delen met andere partijen de kennis en ervaring.
RECRON stelt een stagiair aan die de activiteiten ondersteunt.
RECRON onderzoekt welke niet-chemische alternatieven er zijn voor de huidige gewasbeschermingsmiddelen.
RECRON inventariseert de ontwikkelingen in de markt.
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Inzet en acties Rijksoverheid
---

--

De Rijksoverheid geeft gevraagd advies bij het opstellen van communicatie-uitingen.
De Rijksoverheid betrekt de uitkomsten bij de nadere specificatie van de uitzondering
voor recreatiebedrijven in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden die
in november 2017 in werking treedt.
De Rijksoverheid betrekt de uitkomsten van de tussenevaluatie over 2017 en de eindevaluatie
over 2020 bij de besluitvorming rond de uitzonderingspositie voor recreatiebedrijven op
de langere termijn.
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