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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede dat op een perceel, dat bij u in gebruik is, bij een officieel
onderzoek een besmetting met aardappelmoeheid (AM) is vastgesteld .
Deze besmetting wordt veroorzaakt door de aardappelcystenaaltjes
Globodera rostochiensis en/of Globodera pallida. Dit zijn quarantaineorganismen,
waarvan verspreiding moet worden voorkomen.
De vondst heeft tot gevolg dat de nVWA een ‘AM besmet perceel’ heeft
afgebakend. Voor dit terrein worden verboden en beperkingen van kracht. Ook de
opbrengst van op dit terrein geteelde aardappelgewassen wordt als besmet
aangemerkt, waarbij er beperkingen gelden aan de afzet.
<Besmetverklaringsnr>, <Oppervlakte in are (circa)>: Soort besmetting (a):
AM-<jaartal> < volgnummer> < naam (bepaalde) AM soort >
Bijgaand treft u een of meerdere kaarten aan, waarop de besmet verklaarde
terreinen rood gearceerd zijn weergegeven.
Naar aanleiding van genoemde aanmerking zeg ik u op basis artikel 2 van de
Regeling bestrijding schadelijke organismen (Stcrt. 2002, 153), de artikelen 3, en
4 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen (Stb. 1992, 31) en artikel
11 van de Plantenziektewet (Stb 1951, 96) de volgende maatregelen aan voor het
besmet verklaarde perceel

Het is verboden:
Op het als besmet aangemerkte perceel:
•

pootaardappelen te telen, met inbegrip van pootaardappelen voor
eindgebruik op het eigen bedrijf ( de zogenaamde TBM en ATR
pootaardappelen) of op zodanige wijze te bewaren, dat deze in aanraking
komen met (grond van) dit perceel.

•

Andere waardplanten van de aardappelcysteaaltjes te telen. Met
waardplanten worden bedoeld; aubergine (Solanum melongena), tomaat
(Lycopersicon lycopersicum), paprika en peper (Capsicum spp.)
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Het is toegestaan:
Op het als besmet aangemerkte perceel:
•

Aardappelen te telen met een hoge resistentie tegen de beide soorten
aardappelcystenaaltjes. Deze teelt geldt als officiële bestrijdingsmaatregel,
indien deze aan de nVWA gemeld is en voldoet aan de voorwaarden, zoals
nader aangegeven in het informatiepakket Aardappelmoeheid. De teelt
geeft in combinatie met het verstrijken van de verplichte wachtperiode
recht op bemonstering van het besmetverklaarde terrein.

•

Aardappelen als vanggewas te telen. Deze teelt geldt als officiële
bestrijdingsmaatregel, indien deze aan de NVWA gemeld is en voldoet aan
de voorwaarden, zoals nader aangegeven in het informatiepakket
Aardappelmoeheid. De teelt geeft in combinatie met het verstrijken van
de verplichte wachtperiode recht op bemonstering van het
besmetverklaarde terrein.

•

Aardappelen te telen, volgens een door de nVWA goedgekeurd officieel
beheersprogramma, hierbij dient op termijn sprake te zijn van een
aantoonbare onderdrukking van de populatie van het
aardappelcysteaaltje. U dient hiervan registraties te kunnen tonen op
verzoek van de nVWA.

•

Planten met wortels, bestemd voor opplant, te telen van prei (Allium
porrum), biet (Beta vulgaris), kool (Brassica spp.), aardbei (Fragaria spp.)
en asperge (Asparagus officinalis) alsmede in de grond geteelde bollen,
knollen en wortelstokken te telen van sjalot (Allium ascolonicum L.), ui
(Allium cepa L.), dahlia (Dahlia spp.), gladiool (Gladiolus Tourn.), hyacint
(Hyacinthus spp.), iris (Iris spp.), lelie (Lilium spp.), narcis (Narcissus L.)
en tulp (Tulipa L.). Teelt van genoemde gewassen is uitsluitend
toegestaan indien de teelt gemeld wordt bij de Keuringsdienst als een
‘teelt op AM besmet terrein’. De opbrengst van deze teelten mag niet
worden geplant, tenzij deze onder toezicht van de Keuringsdienst door
spoelen of borstelen vrij van grond zijn gemaakt, zodat er geen
aanwijsbaar risico van verspreiding van aardappelcysteaaltjes meer
aanwezig is.
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Het is toegestaan:
Aardappelen die geteeld zijn op het als besmet aangemerkte perceel:
•
Af te zetten naar een industrieel verwerkingsbedrijf of sorteerbedrijf, dat
beschikt over door de NVWA goedgekeurde verwerkingsfaciliteiten voor
veilig verwerken van aanhangende grond. Deze bedrijven zijn vermeld op
de website van de NVWA. Van deze lijst mag afgeweken worden met
toestemming van de NVWA.
•
Op eigen bedrijf te sorteren en af te zetten ten behoeve van directe
consumptie.
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Duur van de maatregelen:
De hiervoor genoemde maatregelen gelden zolang tarragrond wordt aangewend
op het perceel. Bij beëindiging van de aanwending, meldt u dit bij de NVWA.
Vanaf dat moment gaat de verplichte wachtperiode in die van toepassing is voor
het kunnen uitvoeren van grondmonsteronderzoek op het perceel. De
maatregelen blijven gedurende deze periode van kracht en blijven dat tot ik u
bericht dat de maatregelen zijn ingetrokken. Dit bericht ontvangt u nadat bij
grondonderzoek op het betreffende perceel geen besmetting meer wordt
aangetroffen. In het bijgevoegde informatiedocument treft u nadere informatie
aan over de wachtperioden, die gelden voor het aanvragen van dit
grondonderzoek en hoe u het onderzoek kunt aanvragen.
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Eigendom of gebruik overdragen:
Indien u het eigendom van in het deze beschikking genoemd terrein overdraagt of
aan iemand langdurig in gebruik geeft, dient u toekomstige eigenaar of gebruiker
te informeren over deze beschikking. Tevens bent u op grond van art. 11 van de
Plantenziektenwet verplicht hiervan melding te doen aan de NVWA. De NVWA zal
dan de beschikking op naam stellen van de nieuwe eigenaar of gebruiker.
Toelichting, informatie en meldingen:
Voor een nadere toelichting op de in deze beschikking genoemde bepalingen en de
werkwijze om te komen tot het opheffen van de besmetverklaring wijs ik u op het
bijgevoegde ‘Informatie besmetverklaring aardappelmoeheid’. De geldende versie
hiervan kunt u vinden op de internetsite van de NVWA www.vwa.nl onder
Plantenziekten / Aardappelmoeheid.
Voor verdere informatie, meldingen of voor vragen kunt u contact opnemen met
de AM desk van de NVWA. U kunt dit doen door middel van het zenden van een
email naar aardappelmoeheid@vwa.nl.

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
voor deze:
De Inspecteur van de afdeling Toezichtuitvoering plant en natuur

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze
brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via "mijn.rvo.nl". Om in te loggen heeft u uw
gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Bij een digitaal
bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per
post na.
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE
Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw
bezwaarschrift.
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk
indienen van een bezwaarschrift.
Heeft u nog vragen over uw bezwaarschrift, kijk dan op onze website: mijn.rvo.nl. Of bel
ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).
Perceelbesmetverklaringconcept03.doc
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