
 

 

Betreft: Oproep deelname monitoring gewasbeschermingsmiddelen 2018 

Van: Green Deal Golfalliantie (NVG, NGA en NGF) 

Aan: Utrecht, januari 2018 

 

Beste beheerder, 

Een duurzaam en groen beleid op golfbanen is mede gebaseerd op cijfers. Uw opgave van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel van de afspraken met de overheid in het kader van de 

Green Deal Sportvelden. 

Vanaf 2017 wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen jaarlijks per sector geregistreerd. Zo ook voor 

de golfsector. Verantwoordelijk voor die registratie is de opdrachtgever van het onderhoud van de betreffende 

golfbaan (bestuur of directie). De resultaten en de rapportage worden geanonimiseerd. 

 

Op basis van de verstrekte gegevens zal op termijn zichtbaar moeten worden dat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen afneemt. Analyse van de landelijke gebruiksgegevens door het RIVM kan 

bovendien leiden tot inzichten die van belang kunnen zijn bij een - voor de golfsector gunstige - politieke 

afweging in 2021. 

De nulmeting van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen heeft in 2017 plaatsgevonden. 

Beheerders werden via een enquête gevraagd het gebruik in 2015 en 2016 te registreren. Van de 248 

golfbaanbeheerders die zijn aangeschreven heeft ruim 77% meegewerkt. De Golfalliantie, het Green Deal-

samenwerkingsverband van NVG, NGA en NGF, is deze beheerders erkentelijk voor hun deelname. Ook de 

komende jaren rekenen wij op uw medewerking.  

De beheerders die tot dusver niet aan de registratie hebben deelgenomen , willen wij dringend verzoeken dat 

m.i.v. 2018 alsnog te doen. 

 

Een optimale respons is belangrijk voor het welslagen van de Green Deal en daarmee voor het profiel van de 

golfsector. Alle beheerders worden binnenkort opnieuw uitgenodigd het gebruik in 2017 te registreren. De 

Golfalliantie houdt u op de hoogte wanneer het zover is. 

Heeft u vragen over de Green Deal Sportvelden en/of de monitoring? Zie www.golfgezondgroen.nl. Hier vindt u 

de contactgegevens van personen waarmee u in gesprek kunt gaan. 

 

Resultaten nulmeting 

De resultaten en de eerste analyse van de nulmeting zijn tijdens het recente Nationale Golf & Groen 

Symposium door het RIVM gepresenteerd. U vindt deze analyse op de nieuwe website 

www.golfgezondgroen.nl (onder menutitel Monitoring). Op dit digitale platform verzamelt de Golfalliantie alle 

relevante informatie die beheerders ondersteunt bij hun individuele Green Deal-opdracht. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

 

Namens de Golfalliantie, 

Koert Donkers, voorzitter NGA 
Dirk-Jan Vink, voorzitter NVG 
Willem Zelsmann, voorzitter NGF 


