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C-189
Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op sportvelden
Betrokken partijen
 - NOC*NSF
 - NGF (Nederlandse Golf Federatie)
 - NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie)
 - NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties)
 - VSG (Vereniging Sport en Gemeenten)
 - BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek)
 - VHG
 - CUMELA Nederland
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Vanaf 2016 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een harde ondergrond buiten de landbouw niet meer 
toegestaan. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen buiten de landbouw, maar 
sportvelden worden daarvoor uitgezonderd omdat de veiligheid op sportvelden gewaarborgd moet blijven. 

Deelnemers streven naar een beheer van sportvelden zonder of met minimale inzet van gewas-
beschermingsmiddelen. Om dat te bereiken starten zij met het in kaart brengen van de sportterreinen  
die beheerd worden zonder bestrijdingsmiddelen. Vervolgens zullen zij analyseren welke goede 
voorbeelden er zijn om als best practice te dienen én welke knelpunten er zijn. Partijen stellen samen  
een innovatieagenda vast met als doel chemievrije oplossingen te creëren voor sportvelden. 

Resultaten
Partijen willen bereiken dat:
 - in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt op sportvelden, behalve in die situaties 

wanneer dat strikt noodzakelijk is;
 - er concrete voorstellen worden gedaan voor situaties waarin het gebruik van gewasbeschermings-

middelen (vooralsnog) noodzakelijk is;
 - in resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet.

Als tussendoel in 2016 willen partijen: 
 - inventariseren welke goede voorbeelden er zijn van terreinen die geen of weinig gebruikmaken van 

gewasbeschermingsmiddelen;
 - hun achterban informeren  over deze Green Deal en het beoogde einddoel;
 - een nulsituatie voor 2015 vaststellen;
 - een innovatieagenda opstellen en innovatienetwerk oprichten.

Einddatum: 31 december 2021.



Inzet en acties partijen
 - Partijen stellen een stuurgroep in die wordt belast met de uitvoering van deze Green Deal.  

NOC*NSF zit de Stuurgroep voor.
 - NOC*NSF, de Nederlandse Golfsport, BSNC, VHG, CUMELA Nederland, VSG, en NMF vormen  

het Kernteam Uitvoering. Het Kernteam Uitvoering verzamelt de informatie en stelt best practices 
beschikbaar.

 - Het Kernteam Uitvoering stelt een innovatieagenda en een communicatieplan op. 
 - De Rijksoverheid, NOC*NSF, de Nederlandse Golfsport, BSNC, VHG, CUMELA en VSG vormen  

het Kernteam Monitoring. Het Kernteam Monitoring stelt een plan op voor de monitoring van  
het actuele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 - Het Kernteam Monitoring legt een nulsituatie vast in 2015 en voert een tussenevaluatie uit over 2017  
en een eindevaluatie over 2020.

 - NOC*NSF, de Nederlandse Golfsport, BSNC, VHG, CUMELA Nederland en VSG inventariseren bij  
hun leden goede voorbeelden van het beheer van sportvelden.

 - NOC*NSF, de Nederlandse Golfsport, BSNC, VHG, CUMELA Nederland en VSG dragen de doelstelling 
van deze Green Deal uit aan hun leden. 

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid zit het Kernteam Monitoring voor.
 - De Rijksoverheid ondersteunt inhoudelijk het monitoren door een format voor de monitoringsdata  

op te stellen.
 - De Rijksoverheid geeft advies bij het opstellen van communicatie-uitingen.
 - De Rijksoverheid betrekt de uitkomsten van de tussenevaluatie over 2017 en de eindevaluatie over 2020  

bij de besluitvorming rond de uitzonderingspositie voor sportvelden op de langere termijn.
 - De Rijksoverheid wil bemiddelend optreden bij het ter beschikking stellen van financiële middelen 

door derden voor de uitvoering van deze Green Deal.
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