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MOTIE m.b.t. Reële dreiging ondergang Hollandse ul
Motie van de leden AlG. Dorst (SGP), A.J. Geluk (CDA), H.J. van Geesbergen (VVD), R.LJ.M. de Wit
(PVV), A.G.M. Veraart (D66) en M. Rijksen-Blok (ChristenUnie)
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 10 februari 2017.
Kennis genomen hebbende van:
De reële dreiging dat de Nederlandse uiensector ten onder gaat vanwege een administratieve
dwaling, doordat de toelating van de stof Maleïne Hydrazide (MH) als kiemremmer zonder goede
en zorgvuldige procedure vooraf dreigt te worden beëindigd mede doordat de EFSA bijzonder
laat aanvullende onderzoeksvragen heeft gesteld die niet véér het moment van herbeoordeling
kunnen worden beantwoord;
.
Het onlangs gewijzigde voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de stof Maleïne
Hydrazide (MH) als kiemremmer goed te keuren, mits wordt voldaan aan een strikte voorwaarde.
Namelijk, dat het gehalte hydrazine, een bijproduct (onzuiverheid) dat bij de productie van de
werkzame stof MH ontstaat, flink omlaag moet worden gebracht.
.
Het feit dat er nog geen definitieve toezegging van de Commissie is, het onzeker is of de
Commissie ook voldoende tijd zal geven aan de toelatingshouders om de aanvullende vragen van
EFSA te kunnen beantwoorden en uit onderzoek zal moeten blijken of de gestelde voorwaarde
behaald kan worden.
.
Het feit dat het gebruik van deze stof essentieel is voor het bewaren van consumptie-uien;
.
Het feit dat er op dit moment geen bruikbare alternatieven op de markt zijn om uien langdurig te
bewaren en daarna te kunnen exporteren.
.

—

Constaterende dat:
.
De Hollandse ui het grootste AGE-export product van Nederland is;
.
De Hollandse ui met een exportaandeel van 20% wereldmarktleider is. In 2016 werden ruim 1
miljoen ton Hollandse uien afgezet naar 120 landen;
.
Staatssecretaris van Dam onlangs naar de Kamer communiceerde volop perspectief te zien voor
de Hollandse ui. Met een groeiende wereldbevolking juist in regio’s waar de uienconsumptie
hoog is zijn in 2050 ruim 150 miljoen ton uien nodig. Dat is een enorme toename ten opzichte
van de huidige afzet, waarin een prachtig perspectief ligt voor de sector die juist in Zeeland zo
sterk vertegenwoordigd is;
.
Met een verbod op het gebruik van de stof MH als kiemremmer, er vanaf december/januari
vrijwel geen uien meer geconsumeerd of geëxporteerd kunnen worden.
—

—

Overwegende dat:
.
De uiensector van enorm belang is voor Nederland en in het bijzonder voor Zeeland;
.
Meer dan 3.000 uientelers, tientallen sorteerbedrijven, exporteurs, zaadhuizen en andere
ketenpartners belang hebben bij goede en eerlijke kansen voor de sector;
.
De sector veel (afgeleide) werkgelegenheid biedt: van heftruckchauffeur op het pakstation, tot
logistiek medewerker in de haven, van loonwerker op de rooimachine tot teeltadviseur bij de
coöperaties, van kwaliteitsmedewerker aan de leesband tot verkoopleider op kantoor.
Zijn van oordeel dat:
.
De uiensector een eerlijk proces verdient, waarbij de toelatingshouders voldoende gelegenheid
krijgen om de door de EFSA gestelde vragen voldoende te kunnen beantwoorden;

.

Het nemen van onomkeerbare beslissingen met een zo groot effect voor de werkgelegenheid en
de beschikbaarheid wereldwijd van een belangrijke basisvoedselvoorziening niet mag gebeuren
vanwege een procedurele dwaling.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
.
De Europese Commissie te verzoeken om de uiensector (toelatingshouders) voldoende tijd te
geven om te onderzoeken hoe aan de gestelde voorwaarde kan worden voldaan. Naar
verwachting zal dat eind 2017 zijn.
.
Deze motie ter overweging toe te zenden aan de Minister van Economische Zaken en de
Staatssecretaris van Landbouw, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Eerste en
(Tweede Kamer der Staten-Generaal.
En aan over tot de orde van de dag.
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