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Geachte dames en heren leden der Tweede Kamercommissies Economische Zaken, Landbouw, 
Innovatie, Infrastructuur en Milieu, 
 
Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en de toepassing van 
natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 Juli 2012 te verbieden.  
 
Een vriendelijk doch dringend verzoek daarom de bijgaande korte tekst aandachtig te lezen en de 
verantwoordelijke minister op te roepen het voorgenomen besluit over afschaffing van de RUB 
(Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) te herroepen. Afschaffing van de RUB dwingt 
producenten deze middelen te laten registreren zoals gebruikelijk bij gewone bestrijdingsmiddelen.  
 
Producten als melk, bijenwas, knoflook, zeewier-extract, honing, plantaardige oliën e.d. worden dan 
gelijkgeschakeld met synthetisch geproduceerde chemische pesticiden en herbiciden. De 
consequenties van het voorgenomen besluit zijn overduidelijk niet goed overwogen. Het effect van 
een verbod op deze onschadelijke alternatieve middelen in de land en tuinbouw blokkeert reële 
opties om op een meer milieu-verantwoorde en gezonde wijze ons voedsel te produceren; voedsel 
zonder chemische residuen. 
 
De behandeling van gewas voor de voedselproductie met alternatieve middelen is volop in 
ontwikkeling bij de Nederlandse land- en tuinbouw en verschaft deze sector een belangrijk 
onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Het besluit om deze behandeling te 
verbieden, druist ook in tegen beleid waarmee juist wordt gestreefd naar meer duurzaamheid en een 
groenere economie met minder chemische residuen in voedingsmiddelen. 
 
Tenslotte zijn de financiële consequenties van een besluit tot afschaffing van de RUB vernietigend 
voor de kleine en middelgrote bedrijven die biologisch (dynamisch) en ecologisch produceren. Zij 
zullen dan de productie moeten beëindigen. En dat is bepaald niet gunstig in deze toch al moeilijke 
economische tijd. 
 
Ik vertrouw op uw integriteit en verantwoordelijkheid om dit besluit te verhinderen en daarmee een 
ontwikkeling ten goede te keren met behulp van de mogelijkheden die u beschikbaar zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 … 
 
  
 


