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Persbericht
Reactie Stichting Bollenboos op foutieve berichtgeving ‘Platform
Duurzame Bollenteelt Drenthe’
Gisteren om ca. 16 uur kreeg de stichting Bollenboos een korte e‐mail vanuit het provinciehuis,
bevattende een persbericht waarin onze stichting genoemd werd. In dat persbericht stond dat
voor onze stichting “een plaats beschikbaar” is voor opnieuw op te richten ‘Platform Duurzame
Bollenteelt Drenthe’. Dit wekte onze verbazing, aangezien dit niet voorafgaand aan het
verschijnen van het persbericht met ons is gecommuniceerd. Wij als stichting en ook enkele
omwonenden verkeren in de veronderstelling dat wij 18 augustus a.s. een eerste afspraak met
gedeputeerde Munniksma hebben. Die afspraak heeft als doel dat wij de gedeputeerde bijpraten
over de problematiek omtrent bestrijdingsmiddelengebruik in de leefomgeving. Wij waren er niet
van op de hoogte dat dit eveneens de opmaat naar een Platform Duurzame Bollenteelt zou zijn,
waarin ook Bollenboos een rol zou spelen. Jammer dat gebrekkige communicatie vanuit de
provincie een verkeerd beeld heeft doen ontstaan.
We verklaren bij deze:
1. nog niet met gedeputeerde Munniksma te hebben gesproken,
2. dat er vanuit ged.Munniksma geen directe communicatie richting onze stichting is
geweest
3.dat we geen uitnodiging hebben ontvangen voor het platform duurzame
bollenteelt
4. dat we niet van tevoren zijn gekend in de inhoud van voornoemd persbericht
In het persbericht bedoelde omwonenden weten evenmin van hun plaats in het platform af.
Ook zij hebben veel moeite gedaan met gedeputeerde in contact te treden en verkeren
eveneens in de veronderstelling dat zij op 18 augustus a.s. een eerste gesprek met
gedeputeerde zullen hebben, niet dat dat een eerste bijeenkomst van het platform is.
Onjuiste berichtgeving
Diverse media hebben het persbericht helaas al overgenomen. In de berichtgeving ontstaat de
indruk dat alles in kannen en kruiken is. Wij betreuren het zeer dat de provincie Drenthe deze
indruk, door haar communicatie naar de pers, heeft laten ontstaan.
Tijdens contact met de provincie is door hen verklaard dat met nog geen enkele van de
belanghebbende partijen is gesproken.
Doel van Bollenboos is het aanspreken van de verantwoordelijke bestuurders zodat deze
maatregelen zullen treffen om omwonenden van akkers te beschermen tegen blootstelling aan
bestrijdingsmiddelen.

